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JUBILEUM FEEST, 

 

In voorwoord april van het district 2017 schrijft Piet Hagenaars:  

 

,,Samengaan of doorgaan tot het echt niet meer gaat ! !’’ 
 

Dit onderwerp heb ik al eens eerder aangeroerd. Het wordt steeds 

nijpender voor verenigingen de eindjes aan elkaar te knopen. Of dit nu 

op het bestuurlijk vlak is of op het financiële vlak. Beiden hebben te 

maken met het teruglopen van de liefhebberij in de vogelsport. Wat zijn wij dan toch 

gezegend met zo’n mooi leden aantal en zoveel vrijwilligers die de kar van de vereniging 

trekken. 

Aanstaande 11 mei gaan we dit vieren met een receptie, gevolgd met een bustocht op 

zaterdag 13 mei. De receptie waarvoor u de uitnodiging heeft ontvangen, belooft een mooie 

afsluiting te zijn van het 60 jarig bestaan. Maar ook een nieuw begin met nog vele mooie 

jaren in het vooruitzicht. De gevreesde positieflijst is voorlopig van de baan, een nieuwe in 

overleg met de bonden is in de maak. Daar moeten wij ons aan vast houden en blijven 

genieten van onze mooie hobby. Op naar het jubileum van 75 jaar De Kolibri & Omstreken. 

 

Het stemformulier voor het district hebben we op de laatste vergadering weer ingevuld en 

zullen we op de aanstaande districtsvergadering afgeven. Naast het invullen van het 

formulier hebben we ook met gekleurde kralen kunnen experimenteren tijdens de lezing 

erfelijkheidsleer van dhr J. Steinz. De verschillende kleuren gaven de mogelijk mutaties 

weer. Ongetwijfeld zijn we er wijzer van geworden, want het is voor menigeen een moeilijk 

te verteren onderwerp die verervingsleer. Maar op deze manier van ‘’op z’n Jip en Janneke 

taal’’ zoals het genoemd werd was het goed zichtbaar. 

 

Naar aanleiding van het jaarverslag van de N.B.v.V het volgende in notendop. 

De N.B.v.V en A.N.B.v.V zijn dit jaar samengegaan en dat is op een enkele hapering na 

goed verlopen, mede door de goede voorbereiding van beide bonden. 

De bond is met 1340 leden gegroeid, mede door het samengaan. De financiën zijn met een 

kleine € 6000 ,- gegroeid. Keurmeesterkorps is met een nieuw bestuur de toekomst in 

gegaan. Op de komende jaarvergadering van 20 mei aanstaande wordt het nieuw beleidsplan 

gepresenteerd. Ook hier zal de vergrijzing van het ledenbestand en het dierenwelzijn de 

nodige aandacht krijgen.    

 

Ik hoop u allen met aanhang te ontmoeten op onze aanstaande receptie. Piet van der Zwart 

verzorgt de kleine hapjes deze avond, dus het wordt ook weer smullen. Het bestuur neemt 

graag de felicitaties in ontvangst voor de vereniging. Het wordt ongetwijfeld een prachtige 

avond met u als belangstellende.  
 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2017  V.V. De Kolibri          

 
11 mei  Receptie 60 jaar De Kolibri 
                   20.00 tot 22.30 uur 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
13 mei               Kolibri-uitgaansdag Luttelgeest en Urk      (Nog 4 plaatsen beschikbaar) 
   Zie meer info op blz 24. 
 
27 mei  Vogelmarkt 
                   11:30 tot 15:30 uur 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
17 juni   Wandeling Panbos met gids dhr. van Os.       (AANMELDEN voor 1 juni) 
16 juni   Medewerkersavond (alleen medewerkers op uitnodiging) 
 
08 juli   Kolibri-barbecue bij fam Lommerse               (AANMELDEN voor 30 juni) 
26 juli         Braderie Noordwijkerhout (met Kolibri-stand) 
 
19 augustus  Kolibri-fietstocht                                        (AANMELDEN voor 10 augustus) 
26 augustus  Vogelmarkt 
 
14 september  Sprekersavond Cèlina Polane, Natuurfotografie 
16 september  Braderie Voorhout (met Kolibri-stand) 
30 september  Vogelmarkt 
 
12 oktober  TT- vergadering 
19 oktober  Bingoavond 
28 oktober  Vogelmarkt 
 
01 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
02 november  TT- keuring (organisatie) 
03 november  TT- opening    20.00 – 22.00 uur 
04 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
05 november  Uitkooien     17.00 uur  
09 november  Sprekersavond Sjoerd Zwart, voeding 
25 november  Vogelmarkt 
 
14 december  Uitreiking prijzen TT 
30 december  Vogelmarkt 
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=============================================== 
Geen nieuws, goed nieuws 
=============================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Pronk E.M Voorhout 01-mei-62 

Schooten P.van Voorhout 01-mei-78 
Nasveld S Voorhout 03-mei-70 

Bierman A.T.M Lisse 04-mei-71 

Tjoelker R. Hillegom 06-mei-63 
Alsemgeest S.L.J Noordwijk 07-mei-41 

Ven Chr. vd Noordwijkerhout 08-mei-81 
Valk C.v.d. Noordwijkerhout 09-mei-68 

Elstgeest J. Bennebroek 10-mei-53 

Ruigrok G.P.M. De Zilk 10-mei-39 
Geerlings Dex Noordwijkerhout 13-mei-98 

Verwey K.  Noordwijk 14-mei-38 
Loon T. van Sassenheim 16-mei-89 

Eikelenboom J Sassenheim 16-mei-55 
Haasnoot H.J. Noordwijkerhout 19-mei-47 

Zwetsloot B.J. Voorhout 22-mei-50 

Jansen C.N.M. Noordwijkerhout 23-mei-49 
         

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 mei 2017. 

Spreuk van de maand: 

De mooiste ervaring in het leven, is ontdekken dat er iemand is die van je 

houd 
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Staartmezen zijn hangjongeren 

Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Eén van de meest charmante vogels van ons land is de staartmees. Als staartmezen dan ook 
nog in de tuin een nest willen gaan bouwen is dat natuurlijk helemaal geweldig. 

De staartmees is één van de meest opvallende mezensoorten. Het is eigenlijk een klein 

bolletje veren met een lange staart. Hij is overwegend zwart-wit met rozige flanken. 

Staartmezen lijken zich opgemaakt te hebben, want op hun ooglid zit roze oogschaduw. Dat 

valt niet zo goed op als ze door de struiken schieten, maar als u er één van heel dichtbij ziet, 

kunt u het zien. 

In het winterhalfjaar komen staartmezen voor in groepjes die als een soort hangjongeren 

wat rondhangen in de buurt, en van struik naar struik trekken. Met een opvallend scherp 

srieh-srieh-srieh houden ze voortdurend contact met elkaar. Ze vliegen zelden meer dan 

tientallen meters van elkaar af en trekken echt als groepje (vaak met meerdere mezen bij 

elkaar) door de vegetatie. 

In deze tijd van het jaar is er van dit groepsgedrag geen sprake en gaan de verschillende 

paartjes tijdelijk huns weegs om te broeden. Staartmezen maken een klein schattig rond 

nestje, bijvoorbeeld in een conifeer. Het nest is echt een rond bolletje dat aan de 

buitenkant bekleed is met mos en spinrag. Vanbinnen bestaat de afwerking uit zachte 

veertjes. Vaak zit het nest niet hoger dan bijvoorbeeld een meter, in de vork van een tak. 

Bij mij in de voortuin hangt al een paar dagen een paartje rond en zie dat ze echt op zoek 

zijn naar een geschikte broedplek. Voorheen had ik zelden staartmezen in de tuin, ook niet 

in de winter, nu dus al dagenlang wel. Erg leuk. Heeft u zelf ook een paartje staartmezen in 

de tuin, dan kan het goed zijn dat ze ook bij u gaan broeden. 

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland 

Foto: Marek Szczepanek, GNU-licentie voor vrije documentatie versie 1.2 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=2
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De uil met de korte oortjes eet wat de pot schaft 

Werkgroep Grauwe Kiekendief 
De Velduil is een soort die is aangewezen op onvoorspelbare voedselbronnen, net als de 
Ruigpootbuizerd en de Blauwe Kiekendief. Het ene jaar kan een piekjaar zijn van hun 
belangrijkste prooi, de Veldmuis, een jaar later kan die nagenoeg afwezig zijn. Werkgroep 
Grauwe Kiekendief zocht de Velduil op in de minder gecultiveerde delen van Nederland 
waar woelmuizen nauwelijks voorkomen: het wad. 

Velduilen zijn eigenlijk gespecialiseerde opportunisten. Hun belangrijkste voedselbron is de 

Veldmuis, maar in daljaren van deze woelmuis stappen ze over op andere prooien. De 

overleving van de sterk bedreigde Velduilenpopulatie hangt mede af van het vermogen om 

momenten van muizenschaarste het hoofd te bieden. Alleen met kennis over zijn plek in 

ecosystemen is effectieve bescherming van deze mysterieuze en minder zichtbare soort 

3         

 4    7   5 

5  9  3  7   

1 9   5  8 3  

8   7    2 9 

  5    6   

  4 8    1  

   9    5  

6    4 2    

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=8
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mogelijk. Werkgroep Grauwe Kiekendief is daarom bezig met onder andere dieetkeuze-

onderzoek om zo een beter beeld te krijgen van de jaarrondecologie van deze uilensoort. 

 

Enkele locaties waar braakballen van Velduilen zijn geraapt: Rottumerplaat, Griend, 

Ameland en De Schorren op Texel (Bron: Werkgroep Grauwe Kiekendief) 

Alle ballen verzamelen? 

Het vinden van braakballen van Velduilen in piekjaren van de Veldmuis is niet zo moeilijk. 

Dan clusteren deze vogels namelijk in muizenrijke gebieden. Lastiger is het om 

dieetgegevens te verzamelen in muizenarme jaren. Dan komen Velduilen meer verspreid 

door het land voor en moet er heel wat meer moeite gedaan worden om een redelijke 

steekproef aan braakballen bij elkaar te rapen. Het is geen toeval dat het eerste verhaal in 

een wetenschappelijk tijdschrift over het winterdieet van Velduilen in ons deel van Europa 

nog geschreven moet worden. 

 

 

Vindplaatsen van plukresten (Kanoet en Bonte Strandloper) en braakballen van Velduilen 

(Bron: Werkgroep Grauwe Kiekendief) 
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Deze winter trof Werkgroep Grauwe Kiekendief de nodige Velduilen aan op de Vogelakkers 

in Flevoland, Groningen en op Texel. Op de Vogelakkers zijn voornamelijk woelmuizen als 

prooi te vinden. Op Texel zijn dat Noordse Woelmuizen, want hier komen (nog) geen 

Veldmuizen en Aardmuizen voor. Maar interessanter is: wat is het dieet van Velduilen op 

plekken waar woelmuizen niet of nauwelijks voorkomen? Om daar antwoord op te krijgen 

is er de laatste jaren in het waddengebied naar braakballen gezocht. Recent werden er 

braakballen geraapt op Rottumerplaat, Ameland, Griend en op de Groninger kwelders. 

 

 

Aangetroffen prooien van Velduilen als plukrest en in braakballen, verdeeld naar locatie 

(Bron: Werkgroep Grauwe Kiekendief) 

Dieet van de Velduil op de Wadden 

Bij gebrek aan muizen of Bruine Ratten schakelen Velduilen over op vogels. In het 

waddengebied is er altijd wel een hoogwatervluchtplaats vol met steltlopers als Bonte 

Strandlopers, Kanoeten en/of Tureluurs aanwezig. ‘Asjemenou?’ horen we u als lezer van 

dit stukje denken... Jawel, Velduilen kunnen stevige prooien aan. In braakballen en in de 

‘legers’ van Velduilen zijn onder andere resten van Houtsnip, Watersnip en Bokje 

gevonden. Maar ook lijsterachtigen, Waterrallen, en relatief schaarse soorten als Goudvink 

en Strandleeuwerik staan op het menu. De Bonte Strandloper is in het waddengebied 

echter de meest gepakte prooi. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1590010911012737&id=190585087622000
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1683847844962376&id=190585087622000
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1709761865704307&id=190585087622000
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1717315438282283&id=190585087622000
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Op Griend plukte een Velduil op klaarlichte dag een Kanoetstrandloper uit een groep die op 

een wadplaat aan het foerageren was (Bron: Jan Faber) 

Meld roestplaatsen Velduil 

Sinds 1992 heeft Werkgroep Grauwe Kiekendief op veel verschillende locaties braakballen 

en plukresten van Velduilen kunnen verzamelen. Inmiddels staat de teller op ongeveer 

8.500 verzamelde prooiresten, en de werkgroep blijft gestaag braakballen en plukresten 

verzamelen. Daarom de volgende oproep: Mensen die een geregelde roestplaats met 

Velduilen kennen, roepen we op om dit aan ons door te geven. Dan organiseren wij met 

graagte het rapen van de braakballen en plukresten en zullen de braakballen door 

specialisten worden geplozen. Wanneer de teller op 10.000 prooien staat, zal Werkgroep 

Grauwe Kiekendief een artikel aan het dieet van de Velduil wijden. 
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Werkgroep Grauwe Kiekendief wil graag de volgende organisaties hartelijk bedanken voor 

het verlenen van hun medewerking aan het zoeken van braakballen: Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap. Verder bedanken we Matty Ellens 

voor het pluizen van de vele braakballen, en bedanken we de akkerbouwers waar we in 

samenwerking met Vogelbescherming Nederland 150 hectare Vogelakkers hebben weten te 

organiseren voor de uitvoering van het beschermingsplan voor Blauwe Kiekendief en 

Velduil. 

Tekst: Ben Koks & Frank Haven (studentstagiair Groenhorst Almere), Werkgroep Grauwe 

Kiekendief.   Foto's: André Eijkenaar, Natuurkijker (leadfoto: jagende Velduil), Werkgroep 

Grauwe Kiekendief.   Grafische afbeelding: Jan Faber, eNitials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U komt toch ook naar onze receptie  
ivm 60 jarig bestaan  

van De Kolibri  
op 11 mei in ‘t Victorhuis 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22019
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22019
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/
http://www.natuurkijker.nl/
http://www.enitials.nl/
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Gaat het mis met broedvogels van de toendra? 

Negenendertig vogelsoorten staan op een nieuwe 'Rode Lijst' voor vogels die in Nederland 
overwinteren of ons land aandoen als doortrekker. Deze Rode Lijst is opgesteld aanvullend 
op de Rode Lijst van broedvogels. Vogelbescherming zal de lijst gebruiken voor haar 
beschermingswerk. Uit de lijst blijkt dat vooral vogels die broeden op de toendra en bij ons 
overwinteren het zwaar hebben. 

Van de 263 onderzochte vogelsoorten die Nederland aandoen als doortrekker of wintergast 

zijn er 39 op de nieuwe ‘Rode Lijst’ van bedreigde vogels terecht gekomen en negen op de 

oranje lijst. De oranje lijst is een lijst van vogels die de afgelopen tien jaar constant in aantal 

zijn afgenomen en dus ook in de gevarenzone dreigen te komen. Van de wintergasten en 

doortrekkers die in ons land achteruit zijn gegaan, broeden er zo’n dertien op de toendra. 

Het gaat daarbij om soorten als kuifduiker, paarse strandloper, steenloper, maar ook 

roofvogels als ruigpootbuizerd en blauwe kiekendief en zangvogels waaronder 

strandleeuwerik en frater. Ook op Europees niveau gaat het slecht met deze soorten. De 

achteruitgang van deze soorten kan samenhangen met de effecten van klimaatverandering. 

Niet iets waar Vogelbescherming direct iets aan kan doen, en daarom is het des te 

belangrijker dat de overwinteringsgebieden voor deze vogels in ons land zo optimaal 

mogelijk in stand worden gehouden. 

Intensieve landbouw eist ook tol bij overwinteraars 

Net als bij vogels die in Nederland broeden zijn de negatieve gevolgen van de intensieve 

landbouw ook bij de doortrekkers en overwinteraars zichtbaar. De veldleeuwerik is als 

doortrekker en wintergast met 50 tot 75 procent afgenomen. De ortolaan, een zangvogel 

van het kleinschalig cultuurlandschap, is als broedvogel in Nederland feitelijk uitgestorven. 

Als doortrekker gaat het dezelfde kant op. De achteruitgang ligt tussen de 75 en 100 

procent. Het toont aan dat er op Europees niveau stevige maatregelen nodig zijn om de 

natuur in het boerenland weer een kans te geven. 
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IJsselmeer zwakke plek 

Met de zwarte stern en de visdief gaat het Europees gezien redelijk goed, toch staan deze 

soorten op de  ‘Rode Lijst’ als doortrekker. Voorheen was het IJsselmeer zeker voor 

doortrekkende zwarte sterns een zeer belangrijk gebied. De natuurkwaliteit van het 

IJsselmeer is echter sterk achteruit gegaan, het is goed denkbaar dat dit de negatieve trend 

in ons land voor beide sternsoorten verklaart. 

 

 

Veldleeuwerik (Bron: 

Shutterstock) 

 

 

 

 

Rode lijst belangrijk instrument 

Nederland kent al jaren een Rode Lijst van Bedreigde broedvogels, een officiële lijst 

die wordt vastgesteld door de minister of staatsecretaris. Voor Vogelbescherming 

een belangrijk instrument bij het vaststellen van prioriteiten in het 

beschermingswerk. Dat beschermingswerk richt zich niet alleen op de broedvogels 

maar ook op vogels die als doortrekker of wintergast van ons land afhankelijk zijn. 

Om een scherp beeld te krijgen hoe het deze groep vogels vergaat, heeft 

Vogelbescherming aan Sovon Vogelonderzoek Nederland opdracht gegeven om 

ook een Rode Lijst van doortrekkers en wintergasten op te stellen. Dit is geen 

officiële lijst, maar Vogelbescherming zal er wel bij de overheid op aandringen de 

lijst een officiële status te geven. 

Het rapport is te downloaden 

via www.vogelbescherming.nl/rodelijst_nietbroedvogels 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Wang Li Qiang (leadfoto: ruigpootbuizerd); Shutterstock 

 
 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2129
http://www.vogelbescherming.nl/
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
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Vroege voorjaarsbode: de zanglijster 
Heerlijk! Het uitbundige lied van de zanglijster schalt alweer de wereld in. Iedereen kan 
deze zang leren herkennen: hard, hoog uit de top van een boom en met veel ie-klanken die 
vaak drie of vier keer worden herhaald. Luister maar! Van nu af aan horen we hem steeds 
vaker en in maart zowat de hele dag. 
Alleen het vrouwtje broedt, want vader zanglijster is veel te druk met al dat zingen de hele 
dag. Gelukkig komt hij haar wel af en toe een worm brengen. En natuurlijk is al dat 
prachtige zingen ook niet voor niets, want zonder territorium is het moeilijk al die 
hongerige bekjes te voeden. 

(Niet) voor de poes 

Het nest wordt ook door het zanglijstervrouwtje gemaakt. 
Het is een opvallend mooi nestje: zacht bekleed en van 
binnen glad gemaakt met modder. Ze maakt het een 
beetje laag en goed verstopt in de struikjes. Als een nestje 
toch wordt ontdekt door een poes is het natuurlijk gedaan 
met het nageslacht, alle alarmroepjes van de radeloze 
ouders ten spijt. Gelukkig krijgen zanglijsters toch meer 
dan genoeg jongen groot, omdat ze meerdere legsels per 
jaar hebben. 
Makkelijk slakken pakken 

Zanglijsters eten graag regenwormen, insecten en andere beestjes. Ze rennen, hippen en 
rollen bijna over grasveldjes om deze te vangen. Als de pieren schaars zijn, nemen ze 
slakken, want die zijn makkelijk om te pakken. Slakken zijn daarentegen weer moeilijk te 
kraken, want ze hebben dat slakkenhuis niet voor niets. 
Stuk slaan 

Zanglijsters lossen dat slakkenhuisprobleem op met een platte steen, waarop ze het huisje 
stuk slaan. Op de ene steen gaat dat beter dan op de andere, dus ze hebben een favoriete 
steen, die de ‘smidse’ wordt genoemd. Vaak ligt er een hele verzameling slakkenhuizen 
rond zo’n smidse. Heel herkenbaar, dan weet u meteen wie aan het werk is geweest. 
 

Plezierig wonen 

Zanglijsters laten zich moeilijk lokken. 
Ze broeden niet in nestkasten en 
komen ook niet graag op de voertafel. 
Randvoorwaarden voor een prettige 
zanglijsteromgeving zijn bomen, dichte 
struiken én een gazon. U doet ze 
verder een plezier met wat fruit op de 
grond: een halve appel, wat bessen of 
gewelde rozijnen. 

 

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/18f08ec4-f0c9-4377-af4d-94405befa0be.mp3
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/18f08ec4-f0c9-4377-af4d-94405befa0be.mp3
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/18f08ec4-f0c9-4377-af4d-94405befa0be.mp3
https://www.vogelbescherming.nl/zanglijster
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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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Wie kweekt wat? 
 

Ben Zwetsloot

06-17101376

Kweker van Roodvleugel-

parkieten en 

pruimekoppen

Henk Haasnoot

0252-377097

Kweker van Neophema 

mutaties

Martien van Gent

0252-212616

Kweker van 

Gouldamadines

Arno Ooms

06-44048090

Kweker van Poicephalus 

soorten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van Brilvogels en 

Buulbuuls

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Koningsparkieten

Wilt u een 

persoonlijke 

advertentie?

Voor 7,50 per jaar 

staat u ook hier  
 
Hoe? 

Foto met gegevens naar Secretaris, 7,50 naar Penningmeester o.v.v. naam 
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   SUDOKU 

       nummer 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijktip april: baltsende grote sterns 

Deze weken kun je ze weer langs de gehele kust 
horen: de grote sterns. Misschien zie je zelfs hun 
fascinerende balts. Dan ben je wel een echte 
geluksvogel. 
 
 

 6  5 3     

2      7  4 

9 5  8 4     

 8  4     6 

  1    5   

6     9  8  

    2 6  1 5 

5  6      2 

    8 5  6  
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Terug uit zuidelijk Afrika 

De grote stern is de eerste sternsoort die terugkeert uit Afrika. Ze hebben overwinterd aan 
de kusten van West-Afrika en zuidelijk Afrika. Sommige hebben nota bene voorbij Kaap de 
Goede Hoop aan de oostkant van Zuid-Afrika gezeten. Andere – maar dat zijn heel kleine 
aantallen – brachten de winter door aan de kusten van het Iberisch schiereiland en 
sporadisch nog noordelijker: tot in de Nederlandse delta. 
In april hoor je ze aan de kust 

De vroegste vogels – vaak oude, ervaren dieren – bezoeken in maart al de broedplaatsen. 
De maand daarop kun je overal aan de Noordzeekust het kierr-rk horen van roepende grote 
sterns, op weg naar het noorden. Dan komen ook jongere vogels van minstens twee jaar 
aan. Grote sterns die pas een jaar oud zijn trekken niet naar het noorden; zij blijven in het 
overwinteringsgebied. 

Probeer eens grote sterns in de kijker te krijgen, want ze zijn nú op hun mooist: met de 
zwarte kap, de piekende, afhangende kuif en de gele punt van de verder gitzwarte snavel. 
Deze blinkend witte – nou ja, net niet helemaal – vogels duiken in de woeste branding naar 
vis. 

 
De balts: fascinerend en spectaculair 

Op rustige stranden staan soms groepjes te rusten en kun je zelfs hun fascinerende balts 
bekijken. Het opgewonden roepende mannetje loopt met afhangende vleugels en een visje 
in de snavel rond het vrouwtje. Grote sterns voeren ook een spectaculaire baltsvlucht uit; 
hoog in de lucht synchroniseren ze dan perfect hun vliegbewegingen. 

Het voorjaar wordt gebruikt om een geschikte, veilige broedplaats te vinden. Dat hoeft niet 
per se een kolonie te zijn in een gebied waar ze eerdere jaren ook zaten. Nieuwe 
vestigingen komen vaak voor. Op Texel maak je een beste kans om een kolonie te treffen. 

https://www.vogelbescherming.nl/grotestern
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/7cc556af-6b48-4cc6-a526-8908d15b2dab.mp3
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/7cc556af-6b48-4cc6-a526-8908d15b2dab.mp3
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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 12:30 uur 
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN  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 
 
 

 

           Waar zijn die vogelmarkten?? 
 
 
 
 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
20 kg Kanariezaad € 22,00 
20 kg Tropenzaad € 18,50 
20 kg Parkietenzaad € 15,50 
20 kg Gr. Parkietenzaad € 18,50 
20 kg Volierezaad € 18,50 
20 kg Wildzangzaad € 25,50 
20 kg Postuurzaad € 24,00 
20 kg Agapornidezaad € 18,50 
20 kg Neophemazaad € 18,00 
20 kg Onkruidzaad € 21,00 
20 kg Schelpenzand € 6,00 
15 kg Beukensnips € 8,50 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinees € 8,00 
1 Doos Trosgierst Chinees      € 35,00 
    

    

 
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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Kijktip mei: zwartkopmeeuwen op bemeste weilanden 

Het gaat de zwartkopmeeuw voor de wind. Vroeger broedde hij alleen rond de Zwarte Zee. 
Maar de laatste decennia heeft hij zich verspreid over grote delen van Europa. Hij broedt 
inmiddels rond de Middellandse Zee en ook in onze contreien is hij lang niet zeldzaam 
meer. 
 
Kolonies in de Delta 

Zelfs vlakbij Amsterdam broeden tegenwoordig zwartkopmeeuwen. Vaak doen ze dat 
tussen kokmeeuwen, maar vooral in de delta zijn er kolonies van louter zwartkopmeeuwen 
te zien. 

 
 

Kenmerkende bijna-witte vleugels 

De zwartkopmeeuw lijkt op een kokmeeuw. 
Maar de diepzwarte kap die ver doorloopt, de 
dikke rode snavel en de bijna witte vleugels zijn 
kenmerkend. Op afstand lijkt een 
zwartkopmeeuw in de zon zelfs vrijwel wit. 
Ook is hij aanmerkelijk forser dan een 
kokmeeuw. Als ze twee jaar oud zijn hebben 
zwartkopmeeuwen nog wat zwarte tekening in 
de vleugels. 
 

 

Bemeste weilanden zijn in trek 

April en mei zijn de beste maanden om de prachtige zwartkopmeeuw te zien. Zoek 
daarvoor met de verrekijker groepen kokmeeuwen in weilanden af; vooral intensief 
bewerkte en bemeste graslanden. Daar zitten ze opvallend vaak, zoekend naar wormen en 
insecten. 

Zwartkopmeeuwen kondigen zich vaak van verre al aan door hun roep: een nasaal, haast 
pauwachtig: ááuw. Meestal gaat het om een langs vliegend paartje, dat grote afstanden 
aflegt op zoek naar een geschikte broedplaats. In juli en augustus, vlak na de broedtijd, 
vertrekken de meeste volwassen zwartkopmeeuwen alweer uit ons land; pas later volgen 
de eerstejaarsvogels. 
 
 
 
 

 

Ga alvast beginnen met uw kweekverslag. 
Iedereen zit nu toch in de voorbereidende fase? 

Dat moet een mooi artikel opleveren…… 

https://www.vogelbescherming.nl/zwartkopmeeuw
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Vogelbestand 
Parkieten Bourke's   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Bourke's   P.C.v.d.Berg 0252-377455 
Parkieten Bourke's   M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Bourke's   H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Bourke's   E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Bourke's   P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Parkieten Bourke's   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 
Parkieten Bourke's   R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Bourke's   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Parkieten Catharina W.P.Anthonissen 0252-375668 
Parkieten Catharina C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Elegant E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Goudschouder A.T.M.Bierman 0252-420141 

Parkieten Grasparkiet kleine S.Alsemgeest 071-3619025 
Parkieten Grasparkiet kleine J.J.Duivenvoorden 0252-374409 

Parkieten Grasparkiet kleine P.H.Honsbeek 06-53410173 

Parkieten Grasparkiet kleine Thea Kortekaas 0252-377029 
Parkieten Grasparkiet kleine T.van Loon 06-41080275 

Parkieten Grasparkiet standaard J.J.Duivenvoorden 0252-374409 
Parkieten Grasparkiet standaard P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Parkieten Grasparkiet standaard C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Grasparkiet standaard W. Veerman 0252-210144 
Parkieten Grote Alexander Chr. Koch 06-40121996 

Parkieten Grote Alexander G.C.Wesseling 0252-370602 
Parkieten Halsband P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Halsband G.C.Wesseling 0252-370602 
Parkieten Hooded E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Kakariki E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Kakariki S.Nasveld 0252-217308 
Parkieten Kakariki R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Pennant rosella  P.C.v.d.Berg 0252-377455 
Parkieten Pennant rosella  P.Ruigrok 06-20098760 

Parkieten Bourke's   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Bourke's   P.C.v.d.Berg 0252-377455 
 
 
 
 
 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk 
Haasnoot 

Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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Uitgaansdag  zaterdag 13 Mei  v.v. ,,De Kolibri “ 
 
Deze dag gaan we naar de Orchideeënhoeve te Luttelgeest. 
Dit gaat gebeuren met een touringcar. U wordt ontvangen 
met 2 keer koffie met gebak van de warme bakker. Vervolgens 
brengen we een bezoek aan de tuinen. Daarna worden we 
ontvangen in het restaurant waar de lunch voor ons klaar 
staat. Bij vertrek ontvangen alle gasten een Orchidee in 
cadeauverpakking.  
 

Na de lunch gaan we weer in de bus en rijden 
we naar het vissersdorpje Urk. Een gids staat 
hier klaar, en neemt ons mee door de kleine 
straatjes ( Ginkies ) van het oude centrum 
van Urk. Het eilandgevoel, verrassende 
doorkijkjes, knusse pleintjes, karakteristieke 
gevels en de vele scheepsdecoraties zal de 
gids toelichten tijdens de interessante Ginkies tocht. Tijdens de tocht wordt er 
ook een bezoek gebracht aan de vuurtoren en het museum Het Oude Raadhuis. 
Dit alles op Urk zal ongeveer 2 uur duren.  
Daarna misschien nog iets drinken als daar tijd voor is, anders zetten we koers 
richting Voorhout waar we eindigen met een diner bij Restaurant Boerhave.  
 
Het meest handig is, als we parkeren bij station Voorhout en daar op de bus 
stappen. Dit is ook vlakbij Restaurant Boerhave.  
 
De kosten voor deze dag inclusief entrees, koffie, lunch, diner en vervoer 
bedragen 50 euro (inclusief 3 drankjes bij het diner)  
 
U kunt zich nu al opgeven bij mij via mail h.haasnoot@kpnplanet.nl   
of tel; 06-22634328 
 

Bellen naar Henk, nog maar enkele plaatsen over. 
 
Groet, Henk Haasnoot 
 
 
 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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De Kolibri Fietstocht op 19 augustus. 
Fietstocht overdag is gratis (wel met eigen fiets)  
Het programma van volièrebezoek volgt later. 
  
Uiterlijk aanmelden voor 10 augustus 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 

 

De Kolibri wandeling in Panbos op 17 juni. 
Dhr. Nico van Os geeft hier als IVN-Gids rondleidingen.  
Verzamelen op parkeerplaats bij Panbos. In Valkenburg 
tegenover het pannekoekenhuis rechts te parkeerplaats 
oprijden. 
Verzamelen  8.00 uur 
Vertrek  8.15 uur 
Einde circa       11.00 uur 
We eindigen deze keer in Restaurant Panbos en natuurlijk 
met koffie en gebak. 
 
Uiterlijk aanmelden voor 01 juni 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
De kosten zijn volgens traditie voor De Kolibri 

Voor de volledigheid nog even het adres van Panbos. 
Wassenaarseweg 154, 2223LD Katwijk 

De Kolibri Barbecue op 8 juli.  
De B.B.Q vanaf 18:00 uur kost 15 euro per persoon. 
Dat is voor het eten en de hele avond drinken. 
Natuurlijk weer bij familie Lommerse zoals al jaren 
gebruikelijk.  
 

Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 
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Fraters schaarser en steeds noordelijker 
Fraters en Nonnetjes, je kunt op ieder feestje met niet-ingewijden op aandacht rekenen als 
je deze soorten noemt. Aardige wintervogels, die echter almaar schaarser worden. 
Nonnetjes zijn alleen nog talrijk bij strenge vorst, Fraters lijken zich naar het noorden terug 
te trekken. Hoewel vooral aan het Wadden- en Deltagebied gebonden, waren ze rond 1980 
ook in Flevoland en het rivierengebied een normale verschijning. Elders in het binnenland 
waren ze in sommige winters helemaal niet zeldzaam. 
 
Noordelijk zwaartepunt 
Dat is inmiddels grotendeels verleden tijd. De aantallen zijn gezakt en de verspreiding is 
gekrompen. Het Waddengebied huist tegenwoordig 90% of meer van de pakweg 3.000 
Fraters die er nog in Nederland overwinteren. Ze zitten hier vooral op de Fries-Groningse 
vastelandkust. De rest zit vrijwel geheel in het Deltagebied, in het binnenland is de 
soort tegenwoordig uitermate schaars. Maar soms duiken ze er nog op, zoals afgelopen 
weken op verschillende locaties. 
 
Grootschalige afname 
De neergang bij ons is onderdeel van een afname die in ieder geval ook is geconstateerd in 
het Duitse Waddengebied. Hier kende deze zaadeter midden jaren negentig goede tijden 
dankzij gunstig kwelderbeheer, maar dat is voorbij. Het is onduidelijk of verschuiving van 
overwinteringsgebieden onder invloed van klimaatverandering meespeelt. 
 
Vroege wegtrek 
Het talrijkst zijn Fraters in november en december, daarna lijken veel vogels ons land weer 
te verlaten. Winterverplaatsingen, niet zelden over forse afstand, zijn bij deze soort 
normaal. Individuele vogels kunnen in opeenvolgende jaren heel verschillende 
overwinteringsgebieden uitkiezen, maar soms ook eerder bezochte plekken aandoen.  
 
Tekst: Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Foto: Harvey van Diek 
Kaart: Sovon Vogelonderzoek Nederland 

http://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/16620
http://waarneming.nl/soort/maps/249?from=2016-12-01&to=2016-12-21&show_heatmap=0&count_ex=0&only_valid=0&grid=5000&kwart=0&st=&second_specie=
http://waarneming.nl/soort/maps/249?from=2016-12-01&to=2016-12-21&show_heatmap=0&count_ex=0&only_valid=0&grid=5000&kwart=0&st=&second_specie=
http://www.sovon.nl/
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