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Het nieuwjaar 2018 

Een heel nieuw jaar staat weer op ons te wachten. Wat gaat het ons 
allemaal weer brengen. Als we naar het afgelopen jaar kijken, heeft het 
veel goeds gebracht. Het jubileum 60 jaar De Kolibri e.o, is niemand 
ontgaan. Via de receptie, voor leden, sponsors en vogelvrienden, de 
uitgaansdag voor de leden en de organisatie Rayon en onderlinge 
tentoonstelling hebben we flink aan de weg getimmerd. En niet zonder 
succes. De vereniging is weer in aantal leden gegroeid, de club met 

medewerkers en sponsors waar de vereniging grotendeels op steunt is gelukkig gebleven. De 
contactavonden worden druk bezocht. Wat wil je nog meer. Voor het nieuwe jaar staan er ook 
weer allerlei activiteiten op het programma. De opvallendste is wel de tafelkeuring in september, 
terug van weggeweest. Ook aan de uitgaansdag zijn we aan het sleutelen, benieuwd wat 
daaruit voortkomt. 

 

Sommige van u gaan misschien nog naar Zwolle voor 

VOGEL 2018 in de IJsselhallen, benieuwd hoe het daar 

gaat. Apeldoorn was voor iedereen bekend Zwolle zal 

het ongetwijfeld weer anders invullen, het hoeft niet 

minder te zijn  

De tentoonstelling is van 11 t / m 14 januari aanstaande. 

 

De zwarte pieten discussies kan weer voor een jaar in de kast. Ook volgend jaar zullen we er 

wel niet uitkomen zwart of wit. Het is niet het grootste probleem waar we voor staan in de 

wereld om ons heen. Denk aan het klimaat, de grote groei van de bevolking in Africa en de 

onstabiele landen in de wereld. Niet alles kunnen we eraan doen, maar wel dichtbij om ons 

heen. Laten we elkaar niet vergeten, en wensen we elkaar al het goede toe voor het nieuwe jaar. 

 

Een gezond en gezegend 2018 namens het bestuur.   
 
Vuurwerk en dieren gaat niet samen, laten we dat niet vergeten. 

 
Ik hoop u allen weer in het nieuwe jaar te ontmoeten op donderdag 11 januari. Dan kunnen we 

elkaar de handen schudden voor het nieuwe jaar.  
 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2018  V.V. De Kolibri          

11 januari  Sprekersavond Arno Ooms Tenikwa, Roofkattenpark Zuid-Afrika 
         Rein Schoonderwoerd, Vogelpark Heiligenkirchen 
27 januari  Vogelmarkt  
  11:30 tot 15:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
08 februari Sprekersavond Willem Verheul, Postuurkanaries  
24 februari  Vogelmarkt 
08 maart   Jaarvergadering leden     
15 maart   Bingoavond 
31 maart   Vogelmarkt 
12 april   Contactavond/sprekersavond 
28 april   Vogelmarkt 
03 mei   Sprekersavond Jan Chris & Ria van Dam, nieuwste film 
12 mei                        Uitgaansdag Kolibri  
26 mei   Vogelmarkt 
09 juni   Wandeling met Nico van Os 
16 juni   Medewerkersavond (besloten) 
14 juli   Barbecue bij familie Lommerse 
28 juli                   Braderie Noordwijkerhout 
11 augustus    Fietsdag 
25 augustus  Vogelmarkt 
13 september  Openingsavond Tafelkeuring  
15 september  Braderie Voorhout 
29 september  Vogelmarkt 
11 oktober  TT-vergadering + Open Podium 
18 oktober  Bingoavond 
27 oktober  Vogelmarkt 
31 oktober  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
01 november  TT Keuring (organisatie) 
02 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
03 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
04 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
04 november  Uitkooien     17.00 uur  
08 november  Sprekersavond Peter Bredenbeek, Tropen 
24 november  Vogelmarkt 
13 december  Uitreiking prijzen TT 
29 december  Vogelmarkt 
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=============================================== 
Beste leden. 
  
Als er nog interesse is voor Geel Mozaïek kanarie’s of andere kleuren, kunnen jullie bij mij 
terecht. 
  
We hebben van een lid de overtollige vogels gekregen om te verkopen voor de vereniging. 
  
Dus schroom niet en kom gewoon even kijken als je interesse heeft. 
  
Ze zitten bij Piet Lommerse in een 3 meter lange vlucht, dus daar kan je gaan kijken 
  
en als je het wat vind bel je mij  Henk Haasnoot  tel;  06-22634328 
  
Groet van   
Henk Haasnoot. 

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

 
=============================================== 
Geen nieuws goed nieuws 
=============================================== 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vraag en aanbod 

Ziekenboeg 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 januari 2018. 

Spreuk van de maand: 

Goede waar hoeft geen krans 
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Saleh Showan Noordwijk 01-jan 

Koudijs W.A. Leiden 03-jan 

Barnhoorn W. Katwijk 05-jan 

Homan T.P.J. Sassenheim 06-jan 

Lommerse P. Noordwijkerhout 15-jan 

Haasteren R.H. van Voorhout 16-jan 

Steen K. vd Vogelenzang 19-jan 

Kins N.F.M. van Noordwijk 20-jan 

Ven C.G.A. vd Noordwijkerhout 20-jan 

Spruyt C.W.A.J. Noordwijk 23-jan 

Wijnands A.J.M. Noordwijkerhout 26-jan 
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Onzichtbare vogel nu ook onvindbaar 

Vogelbescherming Nederland 
Het was ooit een geluid dat hoorde bij het nachtelijk bruisen van het platteland. Naast wat 
gerommel in het hooi achter de boerderij klonk er ook luid en raspend geluid uit het naburige 
grasland. De raspende roep van de kwartelkoning was al grotendeels verstomd op het 
platteland, maar dit jaar zijn de aantallen lager dan ooit: nog maar 36 roepende mannetjes 
konden worden getraceerd. 

Het is doodstil op het platteland. Is dat erg? Ja, want hoewel de soort bijna niet te zien is (het 

zien van een kwartelkoning kan zelfs doorgewinterde vogelaars in extase brengen) is het een 

indicator van een gezond platteland en vitale rivieren. Kwartelkoningen huizen namelijk graag 

in rivier- en beekdalen. Ook andere vogels worden gebruikt als indicators voor een gezonde 

natuur, dat zijn bijvoorbeeld de grutto, patrijs, kwartel, veldleeuwerik en ortolaan. Die laatste 

is al even uit Nederland verdwenen, die trok het hier niet meer. Gaat de kwartelkoning hem 

nu achterna? 

Kwartelkoning (Bron: Lars 

Soerink ) 

Simultaan zoeken 

Ruim 150 vrijwilligers 

zochten twee nachten 

lang, en dat met z’n allen 

tegelijk om 

dubbeltellingen te 

voorkomen, naar 

kwartelkoningen. Ze 

deden dat op alle plekken 

die geschikt zijn of waren. 

De graanakkers van het Groningse Oldambt bijvoorbeeld, de uiterwaarden van de IJssel of 

Drentse beekdalen. Hoe zo’n kwartelkoning eruit ziet? Een bruine, wat kipachtige vogel. Zo 

groot als een waterhoen, of krielkip. En door z’n schuwe leefwijze bijna altijd totaal 

onzichtbaar: kwartelkoningen verlaten niet graag de dekking van de dichte plantengroei 

waarin ze leven. Alleen een roepend mannetje is traceerbaar, op een windstille nacht tot op 

zo’n kilometer afstand. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=138
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36 is érg weinig 

36 roepende mannetjes is minder dan ooit tevoren in Nederland. Hoeveel kwartelkoningen 

er precies zijn, en of de mannetjes gepaard zijn, is moeilijk te zeggen. De vrouwtjes houden 

hun snavel dicht en een mannetje kan één of twee vrouwtjes in zijn omgeving hebben. Rond 

het jaar 2000 leek het er even op dat kwartelkoningen zich herstelden van een langdurige 

afname. De laatste jaren gaan hun aantallen echter weer sterk achteruit. Elders in West-

Europa is de toon niet heel anders. Alleen in Schotland konden kwartelkoningen zich 

herstellen dankzij een uitgebreid beschermingsprogramma. 

 

Kwartelkoning (Bron: Mikhail Rodionov) 

 

 

 

 

 

Kwartelkoningen beschermen tegen uitmaaien 
 
De grootste vijand van de kwartelkoning is de cyclomaaier. Dat is een maaimachine aan een 
tractor die in razend tempo een perceel kan omzetten in een gemillimeterde vlakte. Dieren die 
de maaimachine zelf weten te ontsnappen, vallen in de overblijvende leegte ten prooi aan 
opportunistische rovers. En, het is een open deur: brengen geen jongen groot om de 
kwijnende populatie weer aan te vullen. Het uitmaaien van nesten en jongen is de grootste 
bedreiging voor kwartelkoningen. Daarom is het van het grootste belang om de percelen 
waarin roepende mannetjes zitten te vinden. Vervolgens treden vrijwilligers in contact met 
terreinbeheerders en boeren die de percelen gebruiken voor hun bedrijf. Alleen dankzij deze 
actieve nestbescherming kan uitmaaien voorkomen worden. 
 
Een steeds groter deel van de kwartelkoningen zit in natuurgebieden. Ook in natuurgebieden 
is het erg belangrijk dat vrijwillige vogeltellers kwartelkoningen opmerken, want maaien 
(doorgaans midden in het broedseizoen) kan onderdeel zijn van het beheer van zo’n gebied. 
Bovendien: de meeste beheerders en boswachters liggen niet ’s nachts in het gras te luisteren. 
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Meest bedreigde zangvogel van Europa maakt pitstop in België 

De Waterrietzanger  is een kleine trekvogel die aardig hoog op de Rode Lijst van met 
uitsterven bedreigde vogelsoorten prijkt. Hij leeft op het scherp van de snee: Hongarije zag 
onlangs zijn volledige broedpopulatie verdwijnen als sneeuw voor de zon. In België, net als in 
enkele andere West-Europese landen, kan de Waterrietzanger enkel waargenomen worden 
wanneer hij een tussenstop houdt op zijn lange trektocht naar het warme zuiden. Afgelopen 
weekend werd het eerste exemplaar voor dit najaar waargenomen. We kijken uit naar meer. 

Een jonge Waterrietzanger toont de 

typische strogele kleuren. Lier-

Anderstad (Foto: Kris De Rouck) 

 

Op zaterdag 28 juli was het dan 

weer prijs in het natuurgebied 

Anderstad in Lier. Daar ontdekten 

vogelkijkers een Waterrietzanger 

(Acrocephalus paludicola). 

Anderstad is zowat de enige plek in 

België waar vrijwel jaarlijks 

'spontane' veldwaarnemingen plaatsvinden. Waterrietzangers laten zich nl. moeilijk vinden: ze 

vallen niet op en zoeken meestal voedsel in pitruspollen of laag tegen de grond in rietvelden. 

Het is een wat gelige versie van de hier broedende Rietzanger A. schoenobaenus, maar met 

opvallende kop- en mantelstrepen. Veruit de meeste Waterrietzangers worden bij ons daarom 

opgemerkt door vogelringers van het K.B.I.N. (Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen), wanneer zo'n vogel in hun mitsnetten belandt tijdens ringsessies in 

het najaar. Ondertussen, een kleine week na die eerste gevallen, staat de teller voor dit najaar 

alweer op negen. 

In België wordt deze soort opgevolgd in het kader van het Acrola project (naar de 

wetenschappelijke naam van de soort), onder leiding van Norbert Roothaert, de Belgische 

vertegenwoordiger van het Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT). België tekende net 

als heel wat andere landen het Memorandum of Understanding onder de Bonn conventie voor 

het behoud van deze soort en is zich bewust van de belangrijke functie die ons land betekent 

als stopplaats voor deze soort. 
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De populatiegrootte van de Waterrietzanger is vrij accuraat gekend. Wereldwijd gaat het nog 

om 12 tot 14.000 zangposten verdeeld over 40 gebieden in acht landen. Bolwerken, die zich 

dankzij de intensieve bescherming wisten te stabiliseren, bevinden zich in Belarus (ca. 4000 à 

6000 broedparen), Oost-Polen (2600 tot 3800) en Oekraine (2000 à 4600). In West Polen is de 

soort ondertussen heel wat schaarser geworden en ook in Duitsland (minder dan 25 paren) zet 

de achteruitgang zich gewoon door. De Siberische populatie is waarschijnlijk zelfs 

uitgestorven, waarmee de Waterrietzanger wellicht een endemische Europese broedvogel is 

geworden. Nog schrijnender is de recente crash van de volledige Hongaarse broedpopulatie in 

2011, waar ze ook dit jaar de grote afwezige bleef: van 100 naar 0 op één jaar tijd. 

Met de sneeuwruimer door de Bierbza 

De eisen die de Waterrietzanger aan zijn broedgebied stelt, zijn hoog. Waterrietzangers 

broeden in uitgestrekte steppeachtige grasvlakten die liefst tot ongeveer 10 cm. onder water 

staan. Een dergelijk delicaat biotoop vraagt een aangepast beheer. De omvang van de 

gebieden dwingt een machinale ingreep af maar daardoor dreigt de bodemvegetatie grondig 

te worden beschadigd. Om dat te voorkomen, bouwde het AWCT enkele 

sneeuwpistemachines uit de Alpen om, hun enorme rupsbanden reduceren de gronddruk nl. 

tot slechts 30g/cm². Die worden nu ingezet in het belangrijkste Europese broedgebied, de 

Biebrza in Polen. Dankzij dit aangepaste beheer, zien ze nu een toename van het aantal 

broedvogels. 

De broedgebieden van de Waterrietzanger worden echter zwaar bedreigd door turfstekerij, 

drooglegging voor de landbouw of simpelweg door verbossing. Gelukkig kunnen intensieve 

beheermaatregelen dat afremmen en thans bevinden alle Europese broedplaatsen zich in 

beschermde natuurgebieden. 

 Door het inzetten van speciale 

maaimachines wordt schade aan het 

broedbiotoop van de Waterrietzanger 

verhinderd (foto: Lars Lachmann) 
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En in de winter? 

De overwinteringsgebieden van de Waterrietzanger werden pas heel recent ontdekt. We 

schrijven januari 2007 wanneer onderzoekers op de belangrijkste overwinteringsplaats stoten 

in het Djoudj National Park in Senegal, waar 20 tot 60% 

van de wereldpopulatie overwintert. Recenter zelfs, in 

2011, vond men enkele nieuwe kleinere gebieden met 

lagere aantallen in Mauretanië en Mali.  

 

Het belangrijkste overwinteringsgebied van de 

Waterrietzanger, Djoudj Nationaal Park in Senegal (foto: 

Norbert Roothaert) 

 

Om deze gebieden, die ondermeer kampen met drooglegging voor de landbouw, te 

beschermen, zet Birdlife International in op bescherming van dergelijke Rode Lijstsoorten, 

zowel in de broedgebieden, op de stop-over-plaatsen tijdens de trek, als op de Afrikaanse 

wintergronden. Het blijft voorlopig vijf voor twaalf want in verschillende landen toont de 

populatiemeter nog steeds een sterk dalende trend. 

Tekst: Lars Lachmann, Aquatic Warbler LIFE project coordinator & Gerald 

Driessens, Natuurpunt Studie 

Foto's: Kris De Rouck, Lars Lachmann & Norbert Roothaert 
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http://www.natuurpunt.be/studie


V.V. De Kolibri 2018                             13                           Noordwijkerhout 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een vraag of wil je informatie over een product of 

mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij 

zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je 

telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22. 
4allprints 
‘s-Gravendamseweg 67-N 
2215 TG  Voorhout                                                                                          
                                                                                                                                info@4allprints.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@4allprints.nl
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 januari 2018. 
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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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Klein maar fijn: staartmees en winterkoning 
Geplaatst op 1 december 2017 

Kleine vogels met fantastische staarten en… een schattige oplossing om niet te bevriezen 
tijdens de winter. Als ze u bijvoert met wat ze lekker vinden, laten ze zich vaak goed zien in de 
tuin: staartmees en winterkoning. 
De speciale staarten van staartmees en winterkoning zijn níet zo geworden om ons het 
herkennen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling makkelijk te maken. Al zijn ze daarvoor wel 
handig. Waarom zijn die staarten wél zo apart? Hoe kan het ook anders: de mannetjes 
gebruiken hun staart in de paartijd om vrouwtjes te verleiden. 
Wild aantrekkelijk 

De staartmeesman vliegt rond en spreidt en sluit zijn staart, waardoor ie op een grote vlinder 
lijkt. Wild aantrekkelijk voor staartmeesvrouwtjes blijkbaar. En hoe langer de staart, hoe 
mooier het effect. De winterkoningman houdt het rustiger; de gespreide staart gaat heen-en-
weer en op-en-neer. Maar, hij moet dus wel omhoog staan voor het door de vrouw gewenste 
resultaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Schattige oplossing 

Behalve dat ze bijzondere staarten hebben, is er nog een overeenkomst tussen deze kleine 
vogels. Ze hebben dezelfde oplossing om in koude nachten warm te blijven: ze gaan met z’n 
alleen knus tegen elkaar aan zitten. En dat ziet er ongelooflijk schattig uit. 

Winterkoningen doen dat in oude nesten en allerlei soorten nestkasten. Staartmezen op een 
dikke tak. Omdat ze allebei zo klein zijn is het moeilijk voor ze om in hun eentje op 
temperatuur te blijven als het vriest. 

https://www.vogelbescherming.nl/staartmees
https://www.vogelbescherming.nl/winterkoning
http://www.tuinvogeltelling.nl/
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Beroerd weinig insecten 

‘s Winters zijn er beroerd weinig insecten. Dat is een probleem voor vogels die het hele jaar 
insecten als hoofdmaaltijd hebben en niet wegtrekken naar zuidelijker streken. Al eten zowel 
staartmezen als winterkoningen in de wintermaanden ook wel zaadjes. 

Mooi, denkt u nu, ik ga die dieren helpen. Nou, dat kan. Strooi dan voor de winterkoningen 
wat (gevriesdroogde) meelwormen op verschillende, beschutte plekjes in de tuin. De 
staartmezen maakt u blij met vetbollen of pinda’s. 

 
Opvouwbare staart 

Ten slotte een leuk weetje over 
staartmezenstaarten: als de vrouwtjes 
broeden, past die staart niet in het nest. 
Niet getreurd, ze klappen hem gewoon 
dubbel op hun rug! Als u na de broedtijd 
dus een staartmees ziet met een knik in 
de staart, dan weet u nu: dat is een 
vrouwtje dat heeft zitten broeden. 

Door Jeanet van Zoelen  
Medewerker Vogelbescherming Nederland 
 
 

Vogelweetjes:   Zintuigen van vogels 
 
Hoe goed kunnen vogels horen? 
Het gehoorbereik van vogels verschilt per soort, maar is vergelijkbaar met dat van mensen (20-
20.000 hertz). Vogels kunnen tóch veel beter horen, want ze kunnen beter details 
onderscheiden (grotere gehoorscherpte). Vogels zijn vooral ontvankelijk voor geluiden die 
dezelfde toonhoogte hebben als hun eigen geluiden. 
 
Uilen jagen met de oren 
Veel uilensoorten horen zo goed, dat ze in het pikdonker kunnen jagen. Ze bepalen de richting 
waaruit een geluid komt heel precies. Dit gebeurt aan de hand van verschillen in tijd en 
intensiteit waarmee het geluid van een prooidier met het linker- en rechteroor wordt 
opgevangen. Jonge uilen, die het tijdsverschil tussen het linker- en rechteroor nog moeten 
leren interpreteren, draaien en bewegen hun kop vaak om te oefenen. Ze vergelijken het 
geluid dat ze horen bij de verschillende posities van de kop. 

 

https://www.vogelbeschermingshop.nl/meelwormen-in-pouche
https://www.vogelbeschermingshop.nl/biologische-vetbollen-met-vetbolhouder
https://www.vogelbeschermingshop.nl/pindasilo-london
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1252
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag220
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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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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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De Nederlandse Kampioenschappen van de 
NBvV 
 

 

donderdag 11 
januari 2018 

- 10.30 officiële opening. 
- Openstelling voor het publiek van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
- Verkoopklasse geopend van 11.00 tot 16.30 uur. 
 

vrijdag 12 januari 
2018 

- Openstelling voor het publiek van 10.00 tot 17.00 uur.  
- Verkoopklasse geopend van 10.00 tot 16.30 uur. 

- Inbrengen van vogels voor verkoopklasse van 08.30 tot 09.30 uur 
(alleen voor hen die al vogels hebben ingestuurd voor de 
verkoopklasse). 

zaterdag 13 
januari 2018 

- Openstelling voor het publiek van 10.00 tot 17.00 uur. 
- Verkoopklasse geopend van 10.00 tot 16.30 uur. 
 

zondag 14 
januari 2018 

- Openstelling voor het publiek van 10.00 tot 16.00 uur. 
- Verkoopklasse geopend van 10.00 tot 15.00 uur. 
- Vanaf 13.30 uur huldiging van en prijsuitreiking aan de Algemeen 
Kampioenen, meesterzangers en winnaars van 
en oorkonde bijzondere eerste eigen kweek  
- Vanaf 14.00 uur teruggave van de niet-verkochte vogels 
verkoopklasse. 
- Vanaf 16.30 uur teruggave van de wedstrijdvogels. 

  
Bereikbaarheid en accommodatie  
De IJsselhallen zijn gelegen aan de Rieteweg 4 8011 AB Zwolle en is per auto goed 
bereikbaar. Er is voldoende betaalde parkeerruimte.  

 
Waarom moet ook U inzenden??? 

U doet mee aan een show van wereldklasse 
De enige echte Nederlandse Kampioenschappen 

Altijd anders, altijd boeiend 
In en omgeving die voor de vogelliefhebber bekend is 

U bezorgt u zelf onvergetelijke dagen. 
 

Wij ontmoeten u graag in de IJsselhallen in Zwolle. 

 
 



V.V. De Kolibri 2018                             21                           Noordwijkerhout 

 

  

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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Vogelbestand 
Kanarie Lizard J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Lizard J.Pols 071-3646947 
Kanarie Munchener N.de Keizer 0252-413076 

Kanarie Munchener E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Norwich A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie Raza W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Raza A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie Rood J.Pols 071-3646947 

Kanarie Satinet geel intensief M.E.R.v.Opstal 0252-373206 

Kanarie Satinet wit dominant M.E.R.v.Opstal 0252-373206 

Kanarie Scoth Fancy A.A.M.Weijers 0252-375057 

Kwartels Chinese dwerg kwartel Th.Hogervorst 0252-374472 
Kwartels Chinese dwerg kwartel P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Kwartels Chinese dwerg kwartel R.Rotteveel 06-14965884 
Kwartels Chinese dwerg kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 

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

Kwartels Chinese dwerg kwartel P.v.d.Zwart 0252-376077 
Kwartels Francolijn kwartel Th.Hogervorst 0252-374472 

Kwartels Francolijn kwartel P.H.Honsbeek 06-53410173 
Kwartels Francolijn kwartel C.v.d.Valk 0252-372545 

Kwartels Roelroel Th.Hogervorst 0252-374472 

Kwartels Witbuik Zandhoen Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Albifrons Nana Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Ara Nobilis Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Dubbele geelkop Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Blauwgele Ara Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien 
Blauwvoorhoofd 
geelschouder Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Geelwang Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Grijze roodstaart papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Groenvleugel Ara Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Bonte boer papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Bonte boer papegaai A.A.Ooms 06-44048090 
Papegaaien Jardine papegaai A.A.Ooms 06-44048090 

 
 
 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot 
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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