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Uitgifte maandblad februari 2019 medio  
20 januari 2019 

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

Ben Zwetsloot, waarnemend

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 nieuwjaaar 2019 

Een heel jaar is weer aan ons voorbij gegaan. Vele hebben de vereniging 
kunnen vinden voor onze activiteiten. Nieuwe leden melden zich bij ons 
aan, de ledenavonden trekken steeds meer bezoekers, de lezingen zijn 
interessant of er is geen voetbal. Wie van de twee. Om ons heen vallen 
wat verenigingen om, vandaar ook de nieuwe leden die bij ons hun heil 
zoeken. 

Voor we 2018 verlaten wil ik eenieder die ons geholpen heeft op welke manier dan ook 
hartelijk danken. Sponsoren, adverteerders, lopers, markthelpers je kan het zo gek niet 
noemen, allemaal bedankt. 2019 staat voor de deur, ook dan zien we jullie weer graag als 
helpende hand voor de vereniging klaar staan. Arno heeft de jaaragenda geheel gevuld, dus we 
kunnen er weer tegen aan. 

Zwolle staat klaar om ons te ontvangen op de Mondial wereldshow en wel op  
10 t/m 13 januari aanstaande. Vele handen hebben het mogelijk gemaakt om deze grote 
tentoonstelling te organiseren. Veel tijd hebben de bestuursleden van de N.B.v.V erin 
gestoken, om zoiets groots te verwezenlijken. Ook vele leden hebben de mouwen 
opgestroopt. Laten we hen met een bezoek laten weten dat we blij zijn met zoiets groots. Er 
zullen weer vele jaren overheen gaan dat de COM weer in Nederland te zien is. Dus geniet er 
allen van. Tot ziens in Zwolle.  
De klimaatconferentie in Polen is op niets uitgelopen als je de milleubewegingen mag geloven. 
Heel veel gepraat en weinig wol. De landen in de wereld hebben zo hun eigen belangen en 
voor elkaar opkomen is er niet bij. 
Wat biedt dat voor toekomst voor onze kinderen. Zo ook met de positieflijst.  
De lijst die aangeeft welke dieren wij als hobby mogen houden in de toekomst. 
Verschillende bonden zijn de overheid aan het bewerken en ieder op zijn eigenwijze. Zou het 
niet beter zijn als ze als één man opzouden trekken. Dat is er niet bij. Net als in Polen trekt 
ieder zijn eigen kar. En dan maar afwachten wat het eindresultaat wordt. Hopelijk gaat het 
goed en kunnen vele dieren voor onze hobby behouden blijven.  
Een gezond en gezegend 2019 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 10 januari. Dan kunnen 
we elkaar de handen schudden voor het nieuwe jaar.  
 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr. 
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Agenda 2019  V.V. De Kolibri          

10 januari Sprekersavond    (Kees Diepstraten, Vogelvoeding, via Witte Molen) 
26 januari Vogelmarkt 
14 februari Sprekersavond  (Alois van Mingeroet) 

Nr 10.  Exoten: sijzen, serinussen, roodmussen, mees, goudvinken, kardinalen, 
Japanse nachtegaal, enz. Nr 30 Loodbek en Zilverbek 

23 februari Vogelmarkt 
14 maart  Jaarvergadering leden     
21 maart  Bingoavond 
30 maart  Vogelmarkt 
11 april  Contactavond/sprekersavond (Piet Roozendaal, Nieuwste film Peru) 
20 april  Vogelmarkt ivm koningsdag op 27 april. 
09 mei  TT vergadering / Sprekersavond (Oege Rinzema, Scandinavië)  
18 mei               Uitgaansdag Kolibri Lorkeerhoeve en Taman Indonesia 
25 mei  Vogelmarkt 
08 juni  Natuur wandeling (met Siem Vos, Peter Apswoude of Nico van Os) 
14 juni  Medewerkersavond (besloten) 
06 juli  Barbecue bij familie Lommerse 
20 of 27 juli Braderie Noordwijkerhout 
Zomerstop 
24 augustus      Fietsdag 
31 augustus Vogelmarkt 
12 september Openingsavond (Kees Diepstraten Tafelkeuring) 
14 september Braderie Voorhout 
28 september Vogelmarkt 
10 oktober TT-vergadering + Open Podium 
17 oktober Bingoavond 
26 oktober Vogelmarkt 
30 oktober Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
31 november TT Keuring (organisatie) 
01 november TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
02 november Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
03 november Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
03 november Uitkooien     17.00 uur  
14 november Sprekersavond  (Piet Barnhoorn, Vogels in de natuur) 
30 november Vogelmarkt 
12 december Uitreiking prijzen TT 
28 december Vogelmarkt 
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Spreuk van de maand: 

Wacht niet op een goede dag. Maak er één 

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. 

10 januari 
Kees Diepstraten 

Vogelvoeding 
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Verslag TT vergadering 12 december 2018 

Aanwezig 31 leden incl bestuur 

Opening: 

Ben Zwetsloot Heet iedereen welkom en opent de vergadering. Afmeldingen ontvangen van 
Emile v Noord en Jan Duivenvoorden. Beiden ziek. 

Ingekomen stukken 

• 20 december, Uitnodiging receptie Afscheid burgermeesters Noordwijk / 
Noordwijkerhout. Bestuur zal hier naartoe gaan. 

• Uitnodiging voor vullen website Teylingen (promotiepagina voor De Kolibri). Dit gaan we 
doen. Mogelijk is de tekst van de flyer met kleine aanpassingen hiervoor bruikbaar. 

Mededelingen 

• Jan Nederpel: Surveillant bij TT van ’t Sijsje. (inbrengen en TT zelf) Hij heeft verslag 
gemaakt. 

• Lezingen door natuurmonumenten wordt niet meer gedaan. Alternatief gevonden. 

• 24 augustus, Fietstocht. Staat er een organisatie, dan gaat die datum door. 

• 18 mei, Uitgaansdag naar Lorkeerhoeve + Taman Indonesia. Organisatie Oké, Financiën 
goed bekijken. 

Vorig verslag 

Zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. 

TT activiteiten doorlopen 

• 335 vogels 

• Schoonmaken bij Dhr. Rotteveel of terug naar de dinsdag. Bij Dhr Rotteveel goed 
bevallen. Dit zullen we aanhouden. 

• Dinsdag: Vloer eruit halen + vervoer. Dit is prima verlopen. Duinklievers ook tevreden. 

• Woensdag: Stellingen opstellen en voorzien van kooien. Lijkt wel steeds sneller te 
verlopen. Ook het inkooien ging voorspoedig. 
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• Donderdag keuring. 1 keurmeester minder door ziekte en 1 keurmeester die zelf voor 
vervanging zorgde. Dus met 5 in totaal ging het goed. Voor 2019 zijn al 6 
gecontracteerd, voor 2020 gaan we naar 5 keurmeesters, tenzij er ineens veel extra 
vogels worden ingezonden. 

• Vrijdag, TT klaarmaken, zaal versieren, foto’s maken. ‘savonds Opening. Alles goed 
verlopen. 

• Zaterdag, blijft rustig ‘s morgens stil, ‘ s middags handvol mensen. (evt ochtend laten 
vervallen? Reactie leden NEE, dus we blijven gewoon open voor een enkeling) Wel 
nadenken over wat voor activiteit we op de zaterdag zouden kunnen invullen. 

• Zondag, ochtend stil, smiddags steeds drukker. Rad draaide op volle toeren. Meer 
rondjes dan vorig jaar. Enveloppen gaan we vervangend door system Roelofarendsveen 
(met Rolletjes) Jan Duivenvoorden heeft aangeboden die te willen maken. De catalogus 
en enveloppen/ rolletjes zullen door dezelfde persoon worden verkocht vanaf locatie 
dichtbij opstap naar TT zaal. 

• Het opruimen ging weer sneller. Komt w.s. ook door kleinere pallets en in opslag 
zeilgespannen om materiaal handiger en droog / stofvrij op te slaan.  Natuurlijk is ook 
iedereen zo op elkaar ingespeeld dat we elk jaar ons eigen record verbreken. 

• De catalogus had 85 fouten. Veel komma’s en punten en aantal letterfouten. 

o Oege heeft alle sgecorrigeerd 

o Opmerking Piet Barnhoorn. Noordwijk had indertijd een NBvV programma. Nu 
moet je hiervoor wel een 1e aanschafprijs betalen en een jaarlijkse licentie 
afnemen. Vooralsnog blijven we Excel gebruiken en zullen extra controleren. 

• Inschrijfformulier TT wordt aangepast t.a.v. stammen en stellen. 

Overige zaken 

• Er is een nieuw ledeninschrijfformulier. Nu voorzien van ruimte voor o.a. E-mail adres. 
Deze zal op de website worden geplaatst. 

• Vogelmarkt,  Markt lijkt wat rustiger te worden. 

o 11.30 – 15.00  moet stand bemand blijven 

o Volgende markt zal Ben persoonlijk de standhouders aan huin tijden houden. 

o De loterij later trekken. 
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o Openingstijden gaan we nog niet veranderen. 

Rondvraag 

Sjaak, Wie wil dagje fietsen op 24/8. 10-15 personen steken hand op., 

André, De zaalversiering was mooi en goed geregeld. Mag ook wel eens gezegd worden. 

André, Postcode van kopers Catalogus noteren om te zien waar mensen vandaan komen. 

Sluiting: Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering 

Pauze met verloting 

Prijsuitreiking 

 
 

       SUDOKU 

       nummer 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Te koop 1-1 Roodoor Buulbuul. Bewezen koppel 2017. Pop DNA gesekst. 
Prijs 280 euro.  Rein Schoonderwoerd. 
Bij interesse 0252-519992 ’s avonds tussen 19 en 21.00 uur 
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Vraag en Aanbod 



V.V. De Kolibri 2019                             9                                    Noordwijkerhout 

 

 
Open voor publiek 
Donderdag  10-01-2019 - 10:00 - 17:00 uur 
Vrijdag   11-01-2019 - 10.00 - 17:00 uur 
Zaterdag   12-01-2019 - 10:00 - 17:00 uur 
Zondag   13-01-2019 - 10:00 - 16.00 uur 
 
Dit evenement vindt plaats in de IJsselhal Zwolle 
Route per Auto 
1. Route A-50 > A28 afrit 18 
2. 1e afslag IJsselallee 
3. Ga link de Nieuwe Veerallee op 
4. Ga links de Rieteweg op 
5. De IJsselhallen zijn aan de rechterkant 
Zie voor meer informatie: www.com.mondial2019.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 !! 

http://www.com.mondial2019.nl/


V.V. De Kolibri 2019                             10                                    Noordwijkerhout 

 

 
 

 

 

 

 

Insectenexplosie bij patrijzenproject PARTRIDGE 

Het aantal insecten in Nederland is de afgelopen 30 jaar met wel 75 procent achteruit gehold. 
Insectenetende vogels krijgen daardoor zware klappen. De patrijs bijvoorbeeld is bijna 
verdwenen in Nederland. In de proefgebieden van het project PARTRIDGE vond het afgelopen 
jaar echter een explosieve toename van insecten plaats. “Met de juiste maatregelen, kunnen 
insecten zich snel herstellen." 

Met het EU-Interregproject PARTRIDGE proberen Brabants Landschap, Het Zeeuwse 

Landschap, Landschapsbeheer Zeeland en Vogelbescherming Nederland samen met 

landbouwers, agrarische collectieven, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen te laten zien 

dat een hoge biodiversiteit en moderne landbouw hand in hand kunnen gaan. De ernstig 

bedreigde patrijs is het boegbeeld van het project. In twee proefgebieden van elk 500 hectare 

gaan we voor niet minder dan 30 procent biodiversiteitswinst. Dat doen we door het 

aanplanten van hagen en het aanleggen van ‘keverbanken’ (vijftig centimeter verhoogde 

stroken van drie meter breed ingezaaid met een gras-

en-kruidenmengsel), akkerranden, winterstoppelvelden 

en percelen met bloemen en kruiden. En die aanpak 

blijkt te werken. 

Explosieve toename op keverbanken en 
bloemenpercelen 

Patrijzen en het verbeteren van de biodiversiteit staan 

centraal in het project PARTRIDGE (Bron: PARTRIDGE) 

 

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/akkervogels/partridge
https://www.vogelbescherming.nl/
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Na twee jaar laten de cijfers al een toename zien van patrijzen, wintervogels en hazen. Maar 

met name de toename van insecten is spectaculair. Vooral het afgelopen jaar lieten de 

insecten een explosieve groei zien. Jochem Sloothaak, Coördinator Soortenbescherming bij het 

Brabants Landschap: “De verschillen met ons referentiegebied waar geen maatregelen zijn 

genomen, zijn erg groot. We zijn superblij, want dit is toch wat we uiteindelijk willen. Meer 

insecten betekent dat het onderin de voedselpiramide weer de goede kant op gaat.” En 

natuurlijk betekent het ook heel goed nieuws voor alle insectenetende vogels, niet in de 

laatste plaats voor de patrijs. 

Direct succes in 2017 

De conclusies na het eerste monitoringjaar in 2017 zijn positief over de effecten van 

de maatregelen. Er kan worden gesteld dat, al in het eerste jaar van aanleg van de 

maatregelen, een substantiële verhoging van de soortenrijkdom (diversiteit) en het aantal 

insecten (massa) heeft plaats gevonden. De stijgende lijn in het aantal insecten begon op het 

cruciale moment voor de kuikens van akkervogels. Sloothaak: “Kuikens van de patrijs worden 

eind mei geboren en zijn de eerste drie weken volledig afhankelijk van een groot aanbod en 

diversiteit aan insecten. Dat zat in onze projectgebieden wel goed.” Nog een treffend 

voorbeeld: in 2017 zijn op alle locaties waar voor PARTRIDGE maatregelen zijn genomen ruim 

drie keer zo veel soorten kevers aangetroffen dan op locaties zonder maatregelen. 

Nieuwe insectensoorten gevonden 

Niet alleen de hoeveelheid insecten is toegenomen, ook de diversiteit neemt snel toe. Jochem 

Sloothaak is enthousiast: “Wekelijks gaan onderzoekers en studenten het veld in om 

inventarisaties uit te voeren. Dit jaar worden bijna in iedere monitoringronde nieuwe 

insectensoorten aangetroffen. Denk aan de gekorrelde veldloopkever, de gele glimmer, de 

grote spitskop en de behaarde schaduwwants. Een teken dat niet alleen de aantallen, maar 

ook de diversiteit aan het herstellen is. Akkervogels hebben namelijk een breed scala aan 

insecten nodig en niet elke dag een boterham met kaas.” 

 

 

 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 januari 2019. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23868
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Enorme toename in 2018 

Gemiddeld aantal insecten per 

bodemval tijdens de eerste drie 

meetmomenten (Bron: Maasarend) 

 

Uit het onderzoek - uitgevoerd door 

ecologisch adviesbureau Maasarend 

en studenten - blijkt dat er grote 

verschillen zijn waar te nemen met 

de eerste meetmomenten in 2017. 

Met name op de keverbanken is 

sprake van een explosieve toename 

van het gemiddelde aantal insecten 

per bodemval. Dat geldt ook voor 

bladluizen, wantsen, zweefvliegen, 

hommels, libellen en vlinders. Sloothaak: “Het is een teken dat de biodiversiteit toeneemt en 

dat we met PARTRIDGE heel goed op weg zijn. Daar profiteert de patrijs van, maar ook heel 

veel andere vogels en dieren. En het mooie is dat ons werk wordt opgepikt. Heel veel 

agrarische natuurverenigingen en andere terreinbeheerders komen bij ons kijken hoe we het 

doen en willen onze aanpak overnemen. En onze keverbanken zijn zelfs dit jaar al door de 

overheid geadopteerd als effectieve methode van agrarisch natuurbeheer. Dat is natuurlijk 

geweldig! Zo kan hopelijk op veel meer plekken in Nederland de biodiversiteit op het 

boerenland de broodnodige impuls krijgen.” 

Meer informatie 

• Rapport Insecten als voedselbron. Insectenonderzoek binnen het 

Interreg-project PARTRIDGE(pdf; 7,2 MB) 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Frank Vassen, Wikimedia Commons CC BY 2.0; PARTRIDGE 

Figuur: Maasarend 

 
 

https://assets.naturetoday.com/docs/0de35908-b5e5-4c4d-ae52-d5fd6bc9dac0.pdf
https://assets.naturetoday.com/docs/0de35908-b5e5-4c4d-ae52-d5fd6bc9dac0.pdf
http://www.vogelbescherming.nl/
https://maasarend.nl/


V.V. De Kolibri 2019                             13                                    Noordwijkerhout 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

Mobiel: 06 54 28 56 95 
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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 
 
 

 

 
 
 

SUDOKU 

nummer 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    7   3  

6        4 

  5 1 2     

2         

  7  5  2   

3     6  8 7 

   8   5 9  

  2   3    

    4  8 6 2 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 januari 2019. 

mailto:info@4allprints.nl
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Nog tot eind mei te zien: de kleinste valk van allemaal, het smelleken 

Het smelleken is de kleinste roofvogel van Europa. Daarom wordt deze superfanatieke jager 
ook wel dwergvalk genoemd. Hij is niet veel groter dan een merel, maar ondanks zijn lengte 
heeft hij niet veel moeite andere vogeltjes buit te maken. Het smelleken broedt niet in 
Nederland, maar is deze maand nog te zien. 

Het smelleken is een supersnelle, fanatiek jager. Hij lijkt nog het meest op een mini-sperwer 

met zijn blauwachtige mantel, maar behoort tot de familie van de valken. Het jagen gaat op 

dezelfde flitsende manier als sperwers. In een verrassingsvlucht scheren ze laag over de grond 

om zo een foeragerende waterpieper te verrassen of een zangvogeltje te grijpen. Piepers en 

vinken vormen het hoofdvoedsel. Maar een lekkere dikke merel of zanglijster versmaden ze 

ook niet, ook al zijn ze even groot. Heel af en toe grijpt een smelleken zelfs een prooi die flink 

wat groter is, zoals een tafeleend of houtsnip. Dat het smelleken af en toe een prooi grijpt die 

even groot, of zelfs groter is, dankt hij aan zijn snelheid, robuuste bouw en kracht. 

In de achtervolging 

De achtervolging van een prooi kan vrij lang duren. Met zijn korte vleugels maakt het 

smelleken krachtige en wendbare slagen. De achtervolging duurt zo lang tot de prooi te 

vermoeid is om nog te ontkomen. Soms misleidt het smelleken ook zijn prooi door op het 

laatste moment te vliegen als een grote lijster. De prooi denkt dan dat er een grote lijster 

aangevlogen komt, maar dan blijkt het een smelleken te zijn, een fatale vergissing. 
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Smelleken (Bron: Naumann) 
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Nu te zien! 

Smellekens broeden in Scandinavië en Rusland op heideterreinen en hoogveengebieden. In 

tegenstelling tot torenvalken en boomvalken broeden ze op de grond of in lage struiken. Het 

smelleken is in ons land te zien tussen september en eind mei. Tijdens de winter- en 

voorjaarstrek maak je de grootste kans. In deze tijd van het jaar trekken ook de meeste kleine 

zangvogels over ons land. Smellekens reizen dus letterlijk hun eten achterna. Tot eind mei zijn 

ze nog in ons land te zien, vooral langs de Zeeuwse, Hollandse en Groningse kust. De telposten 

bij Eemshaven, Den Haag, Vlissingen en Breskens lenen zich hier uitstekend voor. Bij een 

stevige oostenwind kun je daar op één dag tientallen smellekens voorbij zien trekken. Het 

record daar staat op 300 tot 400 smellekens op één dag! In het binnenland kom je ze minder 

vaak tegen. 

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Koos Dansen; Naumann 

 

Jonge gierzwaluwen vliegen uit 

In juli vliegen de vogels je letterlijk om de oren. Jonge vogels zijn uitgevlogen en wie oplet zal 
het zeker zien: hele families zwerven van tuin naar tuin. Kijk ook eens omhoog. Jonge 
gierzwaluwen leren nu in de lucht hoe ze moeten leven buiten het nest. Een spannende 
opgave, want de komende twee jaar zetten ze geen poot aan de grond. 

Begin zomer, de tijd van uitvliegen is aangebroken. Veel jonge tuinvogels verlaten het nest. 

Vaak net iets vroeger dan de bedoeling is. Het wordt te druk en te vol in het nest, de 

buitenwereld lonkt en de sprong is zo gemaakt. Daar zit je dan op de grond, nog niet snel 

genoeg om weg te kunnen vliegen bij gevaar. Geen zorgen, ook buiten het nest houden de 

ouders hun jongen goed in de gaten. Ze waarschuwen bij gevaar en helpen met eten. Dit zijn 

dus de weken waarin de jonkies letterlijk op eigen benen leren staan. Wacht daarom nog even 

met snoeien en ander tuinonderhoud tot de jongen groot genoeg zijn. Een goede schuilplaats 

is immers van levensbelang. 

 

 

 

http://www.vogelbescherming.nl/
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Jonge gierzwaluwen 

Maar dan de 

gierzwaluw. De Latijnse 

naam van de 

gierzwaluw 'Apus apus' 

betekent letterlijk 

‘zonder pootjes’. Op de 

grond het vogelleven 

ontdekken is er dus niet 

bij. Zodra een 

gierzwaluw het nest 

verlaat, moet hij goed 

kunnen vliegen. 

Gierzwaluwen doen 

namelijk alles in de 

lucht, zelfs slapen en 

seksen. Ze zetten pas weer een voet neer als er gebroed moet worden, in een nestkast of 

onder een oude dakpan. Zodra een jonge gierzwaluw uitvliegt, blijft hij dus in de lucht tot hij 

geslachtsrijp is, en dat duurt twee tot drie jaar! 

Gierzwaluwjongen blijven lang op het nest, zo’n veertig dagen. De laatste dagen hangen ze 

regelmatig met hun koppies uit de kast om de omgeving rustig te verkennen. Binnen verandert 

het nest in een sportschool, dagelijks oefenen ze hun vleugels en borstspieren door zich een 

soort van op te drukken. Vanaf 10 juli vliegen de jongen uit, in de avond of nacht. Eén voor 

één. In het donker is de kans op gevaar immers kleiner. De laatste weken van juli kun je op 

mooie zomerse avonden genieten van hun spectaculaire vluchten. 

En de ouders? Die moeten even bijkomen van veertig dagen topsport. Ze blijven nog een paar 

dagen op het nest om uit rusten, om daarna de benen te nemen naar Afrika. Of liever gezegd 

vleugels. 

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Keta, Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5 (leadfoto: meerdere gierzwaluwen in vlucht); 

Jankees Schwiebbe, Birdphoto.nl 

 
 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://birdphoto.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? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Kweker van Valk-, 

Gras- en Swiftparkieten. 
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Lichtpuntje voor teruggekeerde grote karekiet in 

Loosdrechtse Plassen 

Dat het met de grote karekiet snel bergafwaarts gaat in Nederland is helaas geen nieuws. 
Daarom is Vogelbescherming Nederland gestart met een actieplan om deze ‘bard van het riet’ 
te redden. Dit jaar was er een eerste kleine succesje. Na jaren afwezigheid keerde er een grote 
karekiet terug in De Vier Elementen, een watersporteiland in de Loosdrechtse Plassen waar 
het riet vorig jaar is hersteld. 

De grote karekiet is een broedvogel van moerassen met rietvelden. Van de duizenden 

broedparen die ooit in Nederland broedden, waren er in 2013 nog maar 120 tot 150 over. De 

karekieten hebben in ons land een groot gebrek aan stevig oud riet. Daarin bouwen ze 

namelijk hun nesten. Zelfs in de laatste bolwerken Loosdrechtse Plassen en noordelijke 

Randmeren verdween dat riet steeds meer en holden de aantallen achteruit. In 2015 startte 

Vogelbescherming - samen met de Werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen – daarom 

een reddingsplan in de Loosdrechtse Plassen. 

Ganzen geweerd, riet kan weer groeien 

Een van de plekken waar natuurherstel plaatsvond was watersporteiland De Vier Elementen. 

Daar zaten vroeger altijd grote karekieten, maar waren ze verdwenen. Een legakker (een 

strook grond in veengebied, waar vroeger het uitgebaggerde veen op te drogen werd gelegd) 

was er steeds verder afgekalfd, doordat grauwe ganzen het riet opvraten. Daardoor verdween 

de natuurlijke bescherming van de oever. In maart 2017 is er daarom een raster tegen 

ganzenvraat geplaatst. Niet alleen is de legakker daardoor beter beschermd tegen afkalving, 

het riet schoot direct weer de lucht in. 

https://www.vogelbescherming.nl/grotekarekiet
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/natuurgebieden/moerassen/grote-karekiet
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De grote karekiet is de meest luide zanger die je in 
rietvelden kunt horen. Zijn krakende zang draagt 
honderden meters ver (Bron: Jankees Schwiebbe) 

 

 

 

Grote karekiet keert terug 

Na één vol groeiseizoen was de rietkraag dusdanig hersteld dat de oude legakker weer bijna 

begroeid was. Dat ging de goede kant op. Wie weet zou hier over een paar jaar weer een grote 

karekiet kunnen leven. Maar wie schetste onze verbazing toen er enkele weken geleden al een 

roepend mannetje neerstreek?  

En afgelopen week constateerden we zelfs dat hij inmiddels met succes een wijfje had gelokt 

en een nest aan het bouwen was! Een geweldige opsteker voor het actieplan (de maatregelen 

blijken goed te werken). En ook de mensen van De Vier Elementen zijn erg blij dat de grote 

karekiet terug is op hun eiland. Op het onderstaande filmpje zie je het herstelde rietstuk en 

hoor je de grote karekiet zingen. 

Vogelbescherming wil doorpakken 

Het raster op de legakker dat in het filmpje hierboven te zien is, is met financiële hulp van 

Vogelbescherming geplaatst. Op veel andere plekken in de Loosdrechtse Plassen, maar ook in 

de Randmeren willen we natuurherstelmaatregelen voor de grote karekiet stimuleren en waar 

mogelijk financieren. Zo hopen we deze karakteristieke rietvogel met zijn voorjaarsconcerten 

te behouden voor Nederland. Wilt u de grote karekieten-projecten steunen? Dat kan via 

‘Gezond riet voor de grote karekiet’. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Jankees Schwiebbe, Birdphoto.nl 

Film: Jan van der Winden 

https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/steun-ons/doneer/gezond-riet-voor-de-grote-karekiet
http://www.vogelbescherming.nl/
http://birdphoto.nl/
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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 
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 Pruimkop   P.Barnhoorn 071-3616472 
Parkieten Pruimkop   H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Pruimkop   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Parkieten Pruimkop   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Parkieten Pruimkop   G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Pruimkop   B.J.Zwetsloot 0252-216636 
Parkieten Pyrhurra Cruentata W.A.Koudijs 06-22492469 

Parkieten Roodrug   P.C.v.d.Berg 0252-377455 
Parkieten Roodrug   P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Parkieten Roodvleugel G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Parkieten Roodvleugel E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Roodvleugel B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Splendid   John van Berkel 06-22524126 
Parkieten Splendid   J.H.R.v.Gulik 071-3618142 

Parkieten Splendid   E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Splendid   G.M. van Rhijn 06-51246390 
Parkieten Splendid   A.J.M.Wijnands 0252-372950 

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

Parkieten Swift   W.P.Anthonissen 0252-375668 
Parkieten Swift   P.H.Honsbeek 06-53410173 

Parkieten Swift   E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Swift   C.v.d.Valk 0252-372545 
Parkieten Swift   J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

 
 
 Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot 

Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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