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Uitgifte maandblad december 2018 medio  
24 november 2018 

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

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Lidmaatschap

Volwassenen      33 euro

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

vacature

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)

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

Coördinator Vogelbestand

H.J. Haasnoot (Henk)

Guldemondvaart 23

2211 JA Noordwijkerhout

0252-377097

h.haasnoot@kpnplanet.nl

Maandbladbezorgers; 

H. Haasnoot, A. Weijers, 

C. de Mooij, J. Floris, 

E. Hulsebosch en J. vd Luijt  

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 / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

www.dekolibri.com
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. 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Het jaar erna!!! 

Na onze geweldige tentoonstelling als afsluiting van ons 60 jarig bestaan 
als v.v De Kolibri e.o staat nu weer onze onderlinge tentoonstelling op de 
planken. 

Het is altijd weer spannend hoeveel inschrijvingen we na een Rayon weer 
binnen krijgen. Dit jaar zijn er weer 340 vogels te bewonderen van 26 
inzenders.  

Een heus aantal waar we trots op zijn. Zo kunnen we toch weer goed voor de dag komen bij onze 
overige leden en adverteerders.  

Ik doe graag een oproep aan de niet inzenders, kom op een van de tentoonstellingsdagen kijken 
wat de leden hebben ingezonden. Mogelijk is het voor u ook weer een stimulans om volgend jaar 
ook mee te doen. De inzenders verwelkomen u graag. 

De inzendingen voor het Rayon in Roelofarendsveen is beneden peil. Totaal hebben maar 4 leden 
gehoor gegeven om mee te doen. Vorig jaar was het dringen geblazen en dit jaar komen we niet 
eens meer aan de 50 vogels. Het zijn er 34 geworden waarvan Oege er alleen al 20 voor zijn 
rekening neemt. Het is niet des Kolibri’s. Geen beste beurt voor ons bij de Diamantvink.  

 

De open podium avond van de vereniging had een prima invulling. Eerst de 

tentoonstellingszaken, daarna was het de beurt aan Rein Schoonderwoerd met dia’s van de 

Kolibri-activiteiten. Daarna was het weer gezellig napraten en lachen geblazen. Een vrolijke 

avond, houden zo. 

 

De bingo van afgelopen week was zeer goed bezocht. Ik telde toch weer 40 personen die op 

deze avond afkwamen. Een prima aantal. De bingo-mensen waren blij met de opkomst en zeker 

met de grote opbrengst. Bedankt allemaal 

 

De districttentoonstelling is dit jaar in clubgebouw v.v Maasland, laten we die vooral niet 

vergeten. Het districtbestuur organiseert deze tentoonstelling nu, omdat de verenigingen het 

moeilijk vinden om het te doen. Zij steken nu hun nek hier voor uit. Laat hen vooral niet in de 

steek. Inschrijven kan tot 27 november. De tentoonstelling is van 21 tot en met 22 december 

aanstaande.  

Ik hoop u allen te ontmoeten op donderdag 8 november met de lezing tropische vogels met 
keurmeester Peter Bredenbeek.  

Graag tot volgende keer,    

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

 
Tentoonstellingsadres:  Duivenvereniging de Duinklievers 
   Havendwarsstraat nabij marktplein 
   Noordwijkerhout 
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 
.   11:30 tot 15:00 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
    Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 

 

 

 
 

       SUDOKU 

       nummer 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  5  9   2  

 2 4 8     6 

 7   2   3 1 

  6 5 3 8    

  3     1  

5         

3    5 1   8 

   9      

 6      9 4 

Spreuk van de maand: 

Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed wordt duurder. 
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Weijers A.A.M. Noordwijkerhout 04-nov 

Mooij C. de. Sassenheim 05-nov 

Winsen C.A. Warmond 06-nov 

Veek J.G.M. v.d. Noordwijkerhout 09-nov 

Nederpel J.P.C.M. Noordwijkerhout 23-nov 

Turnhout H. Noordwijkerhout 23-nov 

Beek J.W. van Sassenheim 25-nov 

Hogervorst H. Noordwijk 26-nov 

Bornhijm W.H.B. Noordwijkerhout 27-nov 

Kempen N. van Voorhout 30-nov 

 

Mobiel: 06 54 28 56 95 
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***   Medewerkers lijst Onderlinge Tentoonstelling 2018  *** 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                   
Geachte leden, hierbij de lijst met medewerkers die zich hebben opgegeven om te helpen 
met het welslagen van de tentoonstelling. Bij voorbaat hartelijke dank voor Uw spontane 
medewerking!!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 
Voerploeg tijdens de TT 

E. van Noord  Jan Pols en res. W. Anthonissen  

                                                                                                                                                                                                                                   

Rad van avontuur                                                               

A.A. Ooms, A Weijers, H. Haasnoot, Mevr. M. Elstgeest, Mevr. T. Zwetsloot 

J. Elstgeest                                                                                                                                                                                                                                 

 

Cataloges verkoop                                                                                                                            

vrijdagavond  2 november   

20.00 uur - 22.00 uur    W. Anthonissen en N. van der Berg 

Zaterdag    3 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       Jan Pols 

 Zondag      4 november  

10.00 uur - 13.00 uur    J. Nederpel  

13.00 uur - 15.00 uur    P. v.d.Berg en E. Hulsebosch 

15.00 uur - 17.00 uur    P. v.d.Berg en E. Hulsebosch  

 

Enveloppe verkoop 

vrijdagavond  2 november  

20.00 uur - 22.00 uur    W. Anthonissen en N. van der Berg 

Zaterdag    3 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    Jan Pols   

Zondag     4 november  

10.00 uur - 13.00 uur    J. Nederpel  

13,00 uur - 15.30 uur    P. v.d. Berg en E. Hulsebosch 

15.30 uur - 17.00 uur    P. v.d.Berg en E. Hulsebosch 

 

Bardiensten  

zaterdag   3 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.     

zondag      4 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.   ??????? 
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Zaal klaarmaken voor de avond 

Dinsdagmiddag 31 oktober 13.30 uur 

W Anthonissen, P. v.d. Berg, J. Alsemgeest en B Zwetsloot 

 

Vrachtauto vervoer  dinsdagavond en zondagavond  L. van Gent  

Hulp bij het vervoer naar de tentoonstellingszaal 

Dinsdagavond 30 oktober 19.00 uur R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout 

P. v.d. Berg, H. Haasnoot, W Anthonissen, Th. Hogervorst, E. Hulsebosch,  

J.Alsemgeest, E. van Noort, J. Pols,  en vele andere 

  

Het opzetten van de tentoonstelling 

Woensdag   31 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers  

N. v.d. Berg, P. v.d. Berg, H. Haasnoot, E. van Noord, E. Hulsebosch, J. Pols 

P. Barnhoorn, W. Anthonissen, S.Alsemgeest, Th. Hogervorst en vele andere. 

 

Inkooien vogels 

Woensdagavond  31 oktober 17.00 - 21.00 uur bij de Duinklievers   

E van Noord,  A. Ooms, E. Pronk en H. Haasnoot 

 

Helpers op de keuringsdag     

Donderdag    1 november  8.30 uur bij de Duinklievers 

A. Ooms, E. van Noord, N. van de Berg, S. Alsemgeest, B. Zwetsloot, C de Mooij, J. Elstgeest. 

F. Hoogervorst De catering  wordt verzorgt door de Fam Anthonissen  reserve Andre Weijers  

 

Het afwerken en versieren  T.T. zaal  

Vrijdag   2 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, Th. Hogervorst, T. Zwetsloot, W. Anthonissen F. 

Hoogervorst en vele andere  

 

Het uitkooien en opruimen  T.T. zaal  

Zondag  4 november vanaf  +/- 17.00 uur bij de Duinklievers 

P. v. d. Berg, A. Ooms, H. Haasnoot, E. van Noord, W. Anthonissen, J. Pols,  

E. Hulsebosch M.Elstgeest,T. Zwetsloot, J. Elstgeest, S Alsemgeest, O. Rinzema  

P. Barnhoorn, J. van Luiten en ???????  vele andere.  

 

 Opgeven  voor de nog open plaatsen of bij verhindering melden bij 

 B. Zwetsloot    tel. 06-17101376   
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 november 2018. 

Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te 
nemen? Denk aan:  

- Materiaalcommissaris 
- Organisatie Fietstocht 
- Organisatie Jaarlijks dagje uit 

 
Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn 
maar ook een groepje. Vele handen maken licht werk !! 
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================================================ 
Te koop Grasparkieten, Valkparkieten en Swiftparkieten 

Met vriendelijke groet, Peter Honsbeek Katwijk aan Zee 06 - 53410173 

www.hobbykwekerhonsbeek.nl 

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

Verslag TT-vergadering 11 oktober 
Aanwezig 32 leden 
 
Opening:  
Ben Zwetsloot heet iedereen van harte welkom, speciaal 4 nieuwe leden, is blij met de grote 
opkomst en opent de vergadering.  
 
Mededelingen: 
District 
1. Piet Hagenaars stopt per ALV 2019 als Districtsvoorzitter. Tot 31 december kan men zich 

opgeven voor deze uitdagende functie. 
2. Districtstentoonstelling 

a. Wordt door District zelf georganiseerd 
b. 1e TT nieuwe stijl is in Maasland 
c. Er is ruimte voor 1000 vogels 
d. 2020 TT in Hellevoetsluis, verre van handige locatie, ligt ongunstig voor veel 

verenigingen. Maasland meer Centraal. 
e. Er is een Stichting opgericht tbv Districtstentoonstelling. Hierin zitten 6 

districtsbestuursleden en 1 lid vanuit de leden (verenigingen). De secretaris van 
Berkel & Roderijs heeft zich hiervoor kandidaat gesteld. 

f. Notaris heeft alles (plan en werkwijze) goedgekeurd 
g. Iedere vereniging stelt 50 euro beschikbaar als lening. 
h. Er wordt een sluitende begroting afgegeven. 

Vraag en Aanbod 

Stuur eens wat foto’s van je  

volières, kooien en (jonge) vogels. 

Dan maken we daar een mooie presentatie van voor één 

van onze ledenavonden. 

http://www.hobbykwekerhonsbeek.nl/
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3. Internationale tentoonstelling; Mondial 
a. Er worden vrijwilligers gevraagd voor de Mondial. Reiskosten worden vergoed. 

Kijk in de Onze Vogels voor meer informatie.  
b. NBvV plaatst in de Catalogus voor de Mondial; Naam, kwknr en bondsnr 

4. Nationale Tentoonstelling 
a. NBvV denk eraan om in de toekomst de tentoonstelling te combineren met 

kleindierenshow om e.a. nog aantrekkelijker te maken voor het publiek.  
5. Algemene mededelingen 

a. De Surveillant-opleiding voor TT en vogelmarkten is momenteel bezig met module 
3. Sommige mensen van De Kolibri zijn module 2 aan het afronden. We zijn dus 
op de goede weg. 

b. ALV NBvV is normaal in mei 2019 dit wordt verplaatst naar september 2019. 
c. Er is kortgeleden een Jeugddistrictsdag georganiseerd. Er waren 7 leden met 47 

vogels. 
d. We hebben een brief van de Drukker ontvangen. Koos Scheerstra gaat met 

pensioen. Er is een opvolger aangewezen, dus voor het drukken van ons 
maandblad is er geen probleem. Ben gaat naar zijn receptie en zal een passend 
cadeau meebrengen. 

6. Onderlinge tentoonstelling De Kolibri 
a. Op dit moment (TT vergadering ) nog geen 100 vogels. We verwachten er 

natuurlijk nog veel meer. 
b. Cees Spruijt heeft de Bosrand aanbevolen ivm gratis plantjes voor aankleding van 

de TT zaal. Ben heeft gebeld en heeft toezegging gekregen.  
c. Er is contact geweest met Dhr. Rotteveel ivm de opslag. 1 week voor de TT gaan 

we de kooien schoonmaken.  Ook wordt boven de kooien een zeil geplaatst wat 
ervoor zal zorgen dat water en vuil niet in de kooien kan komen. 

7. Medewerkerslijst wordt doorgenomen. Deze is elders in dit blad geplaatst. Ook op de 
website onder menukeuze Tentoonstelling 2018 is deze te vinden. 

8. Rondvraag 
a. Piet vd Berg heeft een nieuw bord gemaakt ivm uitwijk naar de Maasgaarde in 

geval van overlijden en we geen gebruik kunnen maken van ’t Victorhuis. Dit is 
pas een keer voorgekomen. Met de Maasgaarde zijn goede afspraken gemaakt en 
alles is dus goed geregeld. 

9. Sluiting 
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. Na de Pauze 
zal Rein Schoonderwoerd een presentatie geven met foto’s van het Kolibri dagje uit.  
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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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 november 2018. 

mailto:info@4allprints.nl
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Grauwe klauwier kroon op werk 
Boerenbuitengebied Muntendam 

Werkgroep Grauwe Kiekendief 
In 2015 startte de Werkgroep Boerenbuitengebied Muntendam met het herinrichten van 
overhoekjes en de verschraling van bermen in het akkerbouwgebied rond Muntendam. De 
droom was dat de grauwe klauwier zich er weer zou gaan vestigen. Met resultaat: een 
mannetje grauwe klauwier inspecteerde dit voorjaar het gebied, en heeft het klaarblijkelijk 
geschikt bevonden. 

Onderzoeker Raymond Klaassen arriveerde op 28 mei 2018 om 5:30 uur in de ochtend in het 

Boerenbuitengebied Muntendam voor het onderzoek naar het habitatgebruik van gele 

kwikstaarten. Het moment dat hij uit de auto stapte hoorde hij enkele nasale fluittonen, wat 

hem deed beseffen dat deze dag een heel andere wending zou nemen. In een meidoornstruik 

voor hem zat een mannetje grauwe klauwier uit volle borst te zingen! 

De grauwe klauwier is in Nederland een vrij schaarse broedvogel van heide- en veengebieden. 

Deze in Oost-Afrika overwinterende trekvogel stelt hoge eisen aan zijn broedgebied. Hij heeft 

een half open landschap nodig dat een structuurrijke vegetatie met een rijk aanbod aan grote 

insecten kent. Omdat juist de grotere insecten als eerste verdwijnen wanneer de biodiversiteit 

achteruitgaat, is de kritische grauwe klauwier een indicator voor een biodivers landschap. De 

grauwe klauwier staat dan ook bekend als 'ambassadeur voor natuurherstel'. 

 

 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=8
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Mannetje grauwe klauwier, zingend in de top 

van een meidoorn in een speciaal voor deze 

soort ingericht overhoekje. Muntendam, 28 

mei 2018. (Bron: Werkgroep Grauwe 

Kiekendief) 

 

 

Grauwe klauwier in open akkergebied 

Het is opmerkelijk een grauwe klauwier midden in een landbouwgebied aan te treffen, zeker 

gezien de algemene achteruitgang van zijn hoofdvoedsel, insecten, in landbouwgebieden. De 

terugkeer van de grauwe klauwier in Boerenbuitengebied Muntendam is het resultaat van de 

inspanningen van akkerbouwers Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg die samen met 

buurtbewoners en vrijwilligers, en in samenwerking met gemeente en waterschap, 

landschapselementen als overhoekjes en struweel aanlegden. Ook worden de bermen in het 

gebied ecologisch beheerd. Al deze maatregelen samen hebben als doel om de 

omstandigheden voor akkervogels te verbeteren, maar ook om meer nuttige insecten als 

natuurlijke plaagbestrijders te krijgen zodat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. 

Deze inspanningen om de biodiversiteit te bevorderen hebben tot een meetbare toename van 

het aantal geelgorzen en grasmussen geleid. En nu dus, als kers op de taart, een grauwe 

klauwier, in één van de overhoekjes die speciaal voor deze soort werden ingericht. 

 

Akkerbouwer Peter Harry Mulder bekijkt de 

zingende grauwe klauwier. Om kleinschalige 

structuurrijke vegetatie te krijgen wordt in de 

zomer dit overhoekje af en toe door een paar 

lakenvelders begraasd. (Bron: Werkgroep 

Grauwe Kiekendief) 

 

https://www.redderijkeweide.nl/boer/peter_harry_mulder_en_eline_ringelberg/
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De grauwe klauwier heeft tien dagen uit volle borst gezongen, maar helaas verscheen er geen 

vrouwtje ten tonele, en dus koos ook het mannetje het hazenpad. Dat de vogel 

het Boerenbuitengebied Muntendam uitkoos, laat zien dat het gebied in ieder geval vanuit 

klauwierenperspectief geschikt is, wat optimisme wekt voor een meer permanente vestiging in 

de toekomst. De terugkeer van de grauwe klauwier is hopelijk vooral ook een inspiratiebron 

voor andere boeren die een praktische bijdrage aan het herstel van biodiversiteit willen 

leveren. Boerenbuitengebied Muntendam laat zien dat met relatief eenvoudige maatregelen, 

zoals kruidenrijke bermen en de aanleg van veldstruweel in overhoekjes, en in samenwerking 

met gemeenten en waterschappen, er al veel bereikt kan worden. 

Meer weten? 

• Lees meer over Peter Harry en Eline in het natuurbericht 'Boer biedt akkervogels de 

ruimte op zijn bedrijf' 

• Boerenbuitengebied Muntendam is gelegen in de veenkoloniën, een landbouwgebied 

dat relatief rijk is aan akkervogels. Zie hierover het natuurbericht 'De veenkoloniën, een 

ongekende schatkamer voor akkervogels' 

• De inspanningen van van de boeren en burgers van het boerenbuitengebied 

Muntendam zijn te volgen via hun websitewww.boerenbuitengebied.nl en de 

facebookpagina Boerenbuitengebied Muntendam. Vrijwilligers die zelf hun handen uit 

de mouwen willen steken kunnen zich ook via deze kanalen of per e-mail melden voor 

veldwerkdagen. 

Tekst: Raymond Klaassen, Werkgroep Grauwe Kiekendief & Peter Harry 

Mulder, Boerenbuitengebied Muntendam 

Foto’s: Werkgroep Grauwe Kiekendief 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bezoekt toch ook onze tentoonstelling? 
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 
Mooi, leerzaam en gezellig.  
Speel mee met Enveloppensport en Rad van Avontuur  
De bar open 
We zien u graag verschijnen!!! 

https://www.facebook.com/Boerenbuitengebied/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23364
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23364
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19566
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19566
http://www.boerenbuitengebied.nl/
https://www.facebook.com/Boerenbuitengebied/
mailto:info@boerenbuitengebied.nl
http://werkgroepgrauwekiekendief.nl/
http://www.boerenbuitengebied.nl/
http://www.boerenbuitengebied.nl/
http://werkgroepgrauwekiekendief.nl/
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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

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Koningsparkieten

Arno Ooms

06-44048090

Kweker van Poicephalus 

soorten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van Brilvogels en 

Buulbuuls

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

Piet Lommerse

06-51559358

Kweker van Engelse 

Grasparkieten

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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VOGELTREK 

De hele reis niet eten, hoe is dat mogelijk? 
Voor de trek ruien vogels, oefenen ze de vliegspieren en leggen ze vetreserves aan, ‘opvetten’. 
Dat vet levert de benodigde energie om grote afstanden te vliegen en onherbergzame 
gebieden – zoals woestijnen– over te steken. Ze hoeven onderweg lange tijd niet te eten. 
Onafgebroken vliegen 
Om onafgebroken duizenden kilometers te vliegen is veel vet nodig. Soms eten trekvogels 
zoveel voor de tocht, dat hun gewicht verdubbelt. Dit opvetten wordt aangestuurd door 
hormonen, die het gedrag veranderen. Ook het inwendige lichaam van een vogel kan 
veranderen om de opslag van zoveel vet mogelijk te maken. 
Voorbeeld: 
In de periode van het opvetten is de maag van de kanoet extra groot, om snel veel te kunnen 
eten. Tijdens de trek wordt de maag juist verkleind tot een minimum aan ruimte en gewicht. 
Gedurende de lange vlucht eet hij toch niet en wordt het vet dat is opgeslagen in zijn lijf via 
het bloed direct naar de spieren gevoerd. 
Tussendoor bijtanken 
Er zijn ook vogels die stapsgewijs naar het zuiden trekken en tussendoor steeds even 
bijtanken. 
Voorbeeld: De lepelaar trekt van moeras naar moeras en legt per keer steeds ‘slechts’ een 
paar honderd kilometer af. 
Kampioen vlieger: drie keer naar de maan en terug 
Kampioen vlieger is de noordse stern, die legt om te broeden 18.000 kilometer af vanaf de 
zeeën rond de Noordpool naar de Zuidpool, met een uitstapje richting Indische oceaan, zoals 
Nederlandse onderzoekers aantoonden. Datzelfde jaar vliegt hij, meer rechtstreeks, in 
omgekeerde richting. Op die manier legt hij jaarlijks afstanden af van tussen de 30.000 en 
40.000 kilometer. Tijdens zijn leven, is dat een afstand van drie keer naar de maan en terug! 
Een mooi filmpje over de reis van deze kampioen. 
 
Waarom trekken in een V-vorm? 
Het vliegen in V-formatie is energiezuinig. Door het vliegen ontstaan luchtwervelingen die veel 
energieverspilling veroorzaken. Vogels zoals ganzen, eenden en kraanvogels heffen dit verlies 
gedeeltelijk op door in een V-formatie te vliegen. Elke vogel krijgt dan extra stijgvermogen 
door de opwaartse luchtstroom teweeggebracht door de vogels die vóór hem vliegen. Op den 
duur zal de voorste vogel zich laten afzakken naar achteren en zijn inspannend werk aan de 
volgende overlaten. Kleine vogels veroorzaken waarschijnlijk niet voldoende luchtstroom om 
het vliegen in V-formatie rendabel te maken. 

VOGELWEETJES 
 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag368
https://www.vogelbescherming.nl/lepelaar
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag369
https://www.vogelbescherming.nl/noordsestern
http://www.arctictern.info/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag370
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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 t 
 
 
 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Vogelbestand 
Kwartels Chinese dwerg kwartel W.P.Anthonissen 0252-375668 

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 R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 

Papegaaien Jardine papegaai A.A.Ooms 06-44048090 
Papegaaien Meijer papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Meijer papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Meijer papegaai A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai P.H.Honsbeek 06-53410173 

Papegaaien Rosé kakatoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Papegaaien Rosé kakatoe Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Triton kaketoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Papegaaien Venuzuela Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

 
 
 

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