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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Arno Ooms

Lidmaatschap

Volwassenen      33 euro

AOW (66 jaar)      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

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Coördinator Vogelbestand

vacature

Maandbladbezorgers; 

A. Weijers, C. de Mooij, 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

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O / M

Willem Anthonissen    O 

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

S. Mourits                   O / M

Ingrid Wesseling       Loterij

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. 

Uitgifte maandblad september 2020 medio  
25 augustus 2020 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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MOGEN ALWEER MET ONZE ACTIVITEITEN BEGINNEN.???  

 

Ja, we mogen starten met de eerste activiteit en wel de vogelmarkt op 29 

augustus aanstaande. Er is geen landelijk beleid van de N.B.v.V. Je moet 

het met de lokale autoriteit regelen. Na overleg met de gemeente 

Noordwijk waar tegenwoordig Noordwijkerhout onder valt, heb ik 

toestemming gekregen om de vogelmarkt te organiseren. Natuurlijk 

moeten wij de geldende regels in acht nemen, zoals 1.50 afstand houden. 

Genoeg ruimte onderling, we halen 1 rij weg, zodat de paden breder worden. En een loop 

richting geven wij ook aan. Er is een extra ruimte gecreëerd met een tent naast het gebouw. Bij 

binnenkomst dient iedereen zich aan te melden d.m.v naam en telefoonnummer. 

 

Er zal geen loterij worden gehouden, te veel mensen bij elkaar. Als alternatief gaan we 1 euro 

toegang heffen als compensatie. Voor veel leden klinkt dat als muziek in de oren, zij zijn in de 

regel goedkoper af. Voor diegene die het nog niet weten, Van Schaik komt niet meer terug op 

de markt, hij stopt er mee. Voor hem in de plaats komt nu Jet van de Kamp. De prijslijst staat 

verder in het maandblad en je kan per telefoon je bestellingen doorgeven. Zij neemt het dan 

mee naar de vogelmarkt.  

 

Voor zover we vooruit kunnen kijken, gaat de ledenavond van 3 september gewoon door. We 

kunnen genoeg plaatsen creëren op voldoende afstand om weer een vergadering te houden. Dat 

doen we dan ook. Zeker in het belang van de naderende tentoonstelling. Als iedereen daar 

alvast over nadenkt kunnen we op de vergadering een definitief standpunt innemen, als we het 

gaan organiseren, hoe we het dan gaan doen.   

Verschillende leden zijn al bezig met hun vogels voor de tentoonstelling. Zij hebben dan 

ongetwijfeld al een plan hoe het een en ander te organiseren. Ik ben benieuwd naar de plannen. 

 

Juli en augustus voor vele mensen tijd om op vakantie te gaan. Om weg te gaan wordt nu 

bepaald door de corona. Sommige zijn er voorzichtiger mee dan de andere. Laten we in ieder 

geval hopen dat er geen 2e golf ons te wachten staat. Waar u ook naar toe gaat binnen- of 

buitenland pas goed op u zelf en de andere. Laat uw vogels verzorgd achter. 

 

Voor iedereen goede gezondheid, pas goed op elkaar en volg de aanwijzigingen van de 

overheid op. Daar worden wij allemaal beter van.   

Graag tot ziens waar dat ook mag zijn. 

B. Zwetsloot  vrz.  

 

 

 

29 augustus 

Eerste vogelmarkt van seizoen 2020-2021 

Victorhuis 11.30 uur tot 14.30 uur 
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Agenda 2020  V.V. De Kolibri          

29 augustus Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout  11.30 – 14.30 uur 
03 september TT vergadering + Oege Rinzema  
 ‘t Victorhuis Noordwijkerhout  20.00 uur 
26 september Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur 
08 oktober Open Podium ‘t Victorhuis Noordwijkerhout  20.00 uur 
15 oktober Bingoavond    ‘t Victorhuis Noordwijkerhout  20.00 uur  
31 oktober Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur 
28/10 Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur 
29/10 TT Keuring (organisatie) 
30/10 TT-opening 20.00 – 22.00 uur 
31/10 Tentoonstelling  10.00 – 18.00 uur 
01/11 Tentoonstelling  10.00 – 17.00 uur 
01/11 Uitkooien 17.00 uur  
12 november Sprekersavond ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 20.00 uur 
28 november Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur 
10 december Prijsuitreiking TT ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 20.00 uur 
19 december Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout 11.30 – 14.30 uur 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Anthonissen W.P. Noordwijkerhout 03-jul 

Hulsebosch E.C. De Zilk 06-jul 

Kortekaas Th. Noordwijkerhout 10-jul 

Wesseling G.C. Noordwijkerhout 14-jul 
Duin M. van Noordwijkerhout 15-jul 

Plug B. Noordwijk 23-jul 

Opdam J.A. De Zilk 26-jul 
Hulst A. vd Noordwijkerhout 28-jul 

Spreuk van de maand: 

Vogels zingen ook als de tak kraakt, want ze weten dat 
ze vleugels hebben 
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De vogeltuin van Martin Stuger 
Martin Stuger werkt al jaren als tuinman voor het tv-programma BinnensteBuiten. Bij iedere 
tuin make-over houdt hij rekening met vogels. Want, de mooiste tuin is een vogeltuin. 
“Roofvogels vond ik als kind fascinerend. Als ik ergens uilenballen vond, ging ik daar ’s avonds 
liggen wachten tot ik ze zag. Uilen, buizerds en haviken waren zeldzaam toen. Wel herinner ik 

me veel weidevogels. Mijn grootouders 
hadden een boerderij in de Achterhoek. 
Daar ging ik vaak logeren. Ik ruik nog het 
gras, hoor de grutto’s en kieviten roepen. 
Mijn opa had een gewoon gemengd 
boerenbedrijf, maar hij boerde nog met de 
natuur. Samen met hem gingen we de wei 
op om met stokjes de nesten te markeren. 
Zo zou hij ze niet wegmaaien. Langs die 
velden had je toen nog ruige randjes, 

sloten en bosjes. Nu is daar alles rechtgetrokken en zijn alle weidevogels verdwenen. Er is veel 
schoonheid verloren gegaan. Dat je tegenwoordig wel weer veel roofvogels ziet, maakt niet 
alles goed.” 
Mijn ouders dachten dat er ‘later’ geen bos meer zou zijn  

“Ik wilde later boswachter worden, maar mijn ouders verwachtten dat er later geen bossen 
meer zouden zijn. Een nare gedachte, maar 
het waren de jaren zeventig. De natuur 
werd toen in hoog tempo vernietigd. Een 
buurman zat in de bloemen, hij was 
arrangeur, dat leek mij dan wel wat. Zo 
kwam ik eerst op de lagere en toen op de 
middelbare Land- en Tuinbouwschool 
terecht. Daarnaast volgde ik allerlei 
aanvullende vakopleidingen op het gebied 
van tuinieren. Ik ging eerst aan het werk bij 

Zundert H.  Warmond 05-aug 

Schoonderwoerd R.H. Hillegom 05-aug 
Witteman J. De Zilk 06-aug 

Wittekoek C.J. Haarlem 06-aug 
Berg H.J.C.M. vd Lisse 11-aug 

Becking C. Noordwijkerhout 11-aug 

Hage N.P.C.M van Noordwijkerhout 14-aug 
Berg C.H.H. vd Noordwijkerhout 24-aug 

https://www.vogelbescherming.nl/grutto
https://www.vogelbescherming.nl/kievit
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hoveniersbedrijven en in 2000 begon ik voor mezelf.” 
 

Ik verbouw een tuin in één dag 

“Toen Man Bijt Hond vijf jaar geleden stopte, was er ruimte voor een nieuw programma. Dat 
werd BinnensteBuiten. Het gaat over duurzaam leven in huis en tuin, over hoe we samen 
Nederland mooier maken. Dat is ook nodig en ik ben daarom trots dat ik al vanaf de eerste 
aflevering betrokken ben als tuinman. Voor het programma verbouw ik telkens een tuin in één 
dag. Meestal bij mensen met een probleem. Te veel schaduw, te weinig privacy, of een 
hopeloos verouderde inrichting.” 
Hoe natuurlijker de tuin, hoe makkelijker het onderhoud 

“De rest van mijn tijd doe ik hetzelfde werk, maar dan zonder camera’s. Samen met een aantal 
vaste andere zzp-ers maak ik de tuinen van Nederland mooier. Ik kijk altijd naar wat de natuur 

ter plaatse te bieden heeft. Waar en hoe ligt 
de tuin? Hoe staat het huis? Waar komt de 
zon vandaan en waar blijft de schaduw? Wat 
staat er bij de buren in de tuin? En hoe ziet 
de omgeving eruit? Ligt de tuin in de stad of 
dicht bij een bos of strand? Hoe natuurlijker 
de tuin, hoe gemakkelijker het onderhoud. 
En hoe meer vogels.” 
 
 
Winterkoning 
 

De winterkoning weet dat het blad terugkomt 

“In mijn werk zorg ik ook altijd voor de vogels. Hebben ze een plek om te schuilen? En is er 
genoeg te eten? Insecten zijn de belangrijkste voedselbron, dus kies ik voor planten waar 
insecten van houden. Ook hang ik insectenhotels en vogelhuisjes op en zorg voor een 
waterbadje. In mijn eigen tuin nestelt ieder jaar een winterkoninkje in de clematis. Ze bouwt 
haar nestje al voordat de plant bladeren krijgt. Ze weet dat als ze gaat broeden, de struik weer 
vol in het blad staat. Dat stoere vogeltje maakt me ieder jaar weer gelukkig. De mooiste tuin is 
een vogeltuin.” 
Vogeltuintips van tuinman Martin 

1. Groen in de tuin 
Vogels houden van groen, ook in de winter. Zorg dus voor wintergroene struiken. Daarin 
kunnen vogels schuilen. Heb je een kale schutting? Zet er dan kamperfoelie of een 
clematis tegen. Veel mooier en de vogels zijn u dankbaar. 

https://www.vogelbescherming.nl/winterkoning
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting/planten/klimplanten
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2. Bloemen 
Niet alleen mensen, ook insecten houden van bloemen. En insecten zijn voedsel voor 
vogels. Als u rekening houdt met de bloeiperiode, heeft u van het voorjaar tot het najaar 
een kleurrijke tuin. Te beginnen met biologische (!) bollen, die al vroeg in de lente 
bloeien. 

3. Voedsel voor vogels 
U kunt natuurlijk voedselpakketten voor vogels kopen. Zo houden mezen van pinda’s. 
Neem dan wel kale pinda’s, want de doppen trekken grotere vogels aan zoals kauwen 
en kraaien. Bessen en fruit zijn ook favoriet. Heeft u een fruitboom, laat dan wat hangen 
voor de vogels. 

4. Minder gif 
De bloeiende planten die u koopt bij de tuincentra, zien er vaak prachtig uit, maar ze 
zitten vol pesticiden. De bloemen leveren vaak niet eens nectar, dus insecten hebben er 
niets aan. Zaai liever uw eigen bloemen. Zonnebloemen, bijvoorbeeld. Ik maak er ieder 
jaar een wedstrijd van met de kinderen (nu 13 en 10). Zelf zaaien is niet alleen 
goedkoper, maar ook beter. Ook al zijn de zaden bewerkt, na ontkieming is de kans op 
schade kleiner. Je kunt bij een kweker ook plantjes kopen die nog niet in de bloemen 
staan. Ook dat is goedkoper en ze bevatten vaak minder gif. 

5. Maak een composthoop 
Dit kan natuurlijk alleen als u daar de ruimte voor heeft. Maar als u uw tuinafval 
verzamelt en het organische afval uit de keuken (eierschalen!) toevoegt, heeft u na een 
jaar al goede compost om de tuin te voeden. En in die composthoop vinden wormen 
een thuis. Ook daar houden vogels van. 
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Wie vindt het leuk om een taak 
binnen de vereniging op zich te 
nemen.  

- Materiaalcommissaris 
- Coördinator Vogelbestand 
- Maandbladbezorger 
- 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 !! 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/uw-border-een-bloemenzee-zonder-groene-vingers
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/populaire-bessenstruiken-bij-vogels
https://www.vogelbeschermingshop.nl/vogels-in-de-tuin/biologische-zaden
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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 
 

 

Natuurjournaal 
10 mei 2020 
Grote bonte specht heeft jongen  

Het geratel en getik in bossen 

en parken neemt langzaam toe 

terwijl de grote bonte specht op 

zoek moet naar eten voor haar 

jongen. De eerste kuikens zijn namelijk sinds kort uit het ei gekropen. In de uitgehakte 

boomholte hebben de jongen nog drie weken de tijd om de vliegbeweging goed te oefenen. 

Daarna is het tijd het nest te verlaten. Verwar ze niet met andere spechtensoorten. De jongen 

van deze specht hebben een rood petje. Dat doet misschien denken aan 

de kleine of middelste bonte specht. 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 augustus 2020. 

mailto:info@4allprints.nl
https://naturetoday.nl/#/soort/21595
https://naturetoday.nl/#/soort/22367
https://naturetoday.nl/#/soort/22370
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  Diagonaal sudoku 
   Behalve op elke rij, in iedere kolom 

  en in elk blok van 3x3 staan de 
getallen van 1-9 ook op beide 
diagonalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NBvV VOGELSHOW 2021 
Middels een persbericht is bekend gemaakt dat de IJsselhallen op termijn gaat sluiten. 
Gemeente Zwolle wil de grond gebruiken voor woningbouw. Voor de NBvV heeft dit in de 
toekomst forse gevolgen en dus zullen we naar een nieuwe showlocatie moeten kijken. 
Voorlopig is het echter nog niet zover. Het moment van sluiten staat nog lang niet vast. Onze 
show in 2021 staat gewoon op de planning en zelfs de editie van 2022 en 2023 zijn nog niet 
definitief geschrapt. Wel heeft het hoofdbestuur gemeend om na Vogel2021 een onderzoek te 
starten naar een nieuwe locatie. 
 
Algemene ledenvergadering van de Bond 
Het hoofdbestuur heeft besloten om de AV in bescheiden vorm doorgang te laten vinden. 
Zoals in eerder nieuwsbrieven al aangekondigd wordt het een bijeenkomst in uiterst 
bescheiden vorm met een maximaal aantal deelnemers, dit in verband met de risico’s die 
Corona nog altijd met zich meebrengt. 
• Datum: 17 oktober 2020. 
• Deelnemers: Hoofdbestuur, Bondsraad, woordvoerderkascontrolecommissie, en elk 
bondsraadlid neemt maximaal 1 gedelegeerde mee. 
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• Van de diverse commissies en bondsfunctionarissen, die normaliter het mondeling verslag 
uitbrengen, vragen we nu een schriftelijk verslag uit te brengen. Dit maakt dat de vergadering 
uit ongeveer 35 personen bestaat, nog net behapbaar voor De Aker, gezien de huidige 
omstandigheden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
VOGELMARKTREGLEMENT PER 29 AUGUSTUS 2020. 
Locatie ’t Victorhuis, Noordwijkerhout ongewijzigd. 

 
• De zaal voor de handelaren is open omstreeks 11.00 uur 

• De officiële openingstijd is 11.30 uur, sluiting 14.30 uur 

• U bent verplicht om tot 14.30 uur de stand te bemannen. 

• We willen geen in- en verkoop buiten het gebouw 

• Maak van de markt een visitekaartje, het is goed voor de vogels, 
voor u en voor onze vereniging. 

• Ik hoop dat het weer een gezellige markt mag zijn, waar het voor 
iedereen fijn vertoeven is en dat er veel goede zaken gedaan 
mogen worden. 

• Onderstaande punten blijven ook dit jaar weer van kracht. 
 

1. De maximale tafellengte voor u blijft 5 strekkende meter. Bij 
drukte schikken we allemaal in. Jet van der Kamp huurt tafels 
voor haar gelden andere regels. 

2. Uw plaats wordt bepaald door de vogelmarktgroep, zij wijzen aan. 
3. De tafels dienen aan 2 zijde gebruikt te worden. 
4. Roken is uit de boze en doen wij buiten. Het is slecht voor U en de 

vogels. 
5. Het reglement hangt ook in de zaal, kijk ernaar en volg de regels 

op. 
 

Willem Anthonissen en zijn medewerkers zijn weer het aanspreekpunt 
 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 
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Trosgierst ( Panicum milliaceum ) kweken in je eigen tuin 
 
Al jaren kweek ik trosgierst in mijn eigen tuin. Ik ben op het idee gekomen 
omdat ik onderweg op de fiets rijen trosgierst tegenkwam in het open veld. Een 
liefhebber had 3 rijen van een meter of 40 gezaaid met een zaaimachine. De 
planten werden 1.20 tot 1.50 hoog en stonden voor het mooie te dicht bij 
elkaar. Daardoor werden de trossen wat kleiner.  Dat kan anders dacht ik. Een 
zaaiblad met 100 vakjes, gevuld met potgrond, en 
daarin 1 zaadje per vakje. De bruine gierst heb ik 

gekocht op de vogelmarkt. (de rode heb ik ook geprobeerd, maar 
deze gave kleinere trossen, ze zijn bitter en de vogels eten er 
minder van, is mijn ervaring). De tros heb ik op een plat bord 
gelegd en overheen gewreven, zodat de zaden los kwamen. De 
grotere zaden heb ik gebruikt. 3 zaadbladen gebruik ik, zodat ik 
300 plantjes kweek. Per plant komt er 1 tros aan. Dit zaaien 
begint bij mij in april. In de kas trek ik de planten voor, zodat ik ze 
in mei na ijsheiligen buiten in de volle grond kan uitplanten. De 

rijen 15 cm uit elkaar en op de rij 12 
cm van elkaar. Plus minus 50 per m2. 
De totale oppervlakte is dan 2 x 3 m1 
= 6 m2 Het voordeel van voortrekken is dat de planten langere tijd 
gebruik kunnen maken van het warme weer. Anders komen ze in 
tijdnood om goed rijp te worden. Als 
ze goed bruin en rijp zijn oogst ik ze. 
Bind ze op bosjes van 10 stuks en 
hang ze te drogen in mijn garage. Zijn 
ze in en in droog dan doe ik ze in een 
A4, doos om ze te bewaren. Er zijn 
ook mensen die ze groen oogsten, 

dat vinden de vogels ook heerlijk. Het mooie van de kweek is dat 
ik op het openveld zit, rondom vogels en toch geen vogels in mijn 
aanplant aantref. Anderen met wie ik gesproken heb doen wel 
gaas over de trosgierst heen. De plant is vrij stabiel en kan best 
een windstootje hebben. Storm is te veel gevraagd. Er zijn veel 
varianten om trosgierst te kweken. Dit is mij ervaring en ik heb er 
goede resultaten mee. Misschien een mooie uitdaging voor u als er een stukje tuin over is. Op 
1 m2 kan je er al 40 / 50 kwijt.  
Succes 
Groet, Ben Zwetsloot   
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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 
 

Grote parkiet zaad  20kg       €  21,50 
Kleine parkiet zaad  20 kg     €  21,50 
Tropen zaad    20 kg       €  21,95 
Kanarie zaad    20 kg       €  24,50 
Wildzang zaad   20 kg      €  24,95 

Als klanten wensen hebben t.a.v. volle zakken ( bepaald merk ) voer dan dit 14 
dagen voor de vogelmarkt aan mij doorbellen. Henriette  mob. 06 – 30 33 81 92 

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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Kustbroedvogels krijgen kleurringen 

Met het project Wij & Wadvogels worden de komende jaren maatregelen genomen om de 
kwetsbare kustbroedvogels te helpen. Dat gebeurt op basis van de laatste inzichten, die 
bijvoorbeeld worden verzameld door vogels van kleurringen te voorzien. Dit voorjaar zijn er 
meer dan 150 kluten en sterns en tientallen strandplevieren en bontbekplevieren geringd. 

Veel vogels die langs onze kust broeden hebben het zwaar. Soorten als de kluut, 

bontbekplevier en visdief brengen bijna ieder jaar te weinig jongen groot in de Waddenzee. Dit 

leidde tot een speciaal actieplan voor de broedvogels in de Waddenzee. Met het project Wij & 

Wadvogels worden de komende jaren maatregelen genomen om de kwetsbare populaties te 

helpen. Voor Wij & Wadvogels realiseert Vogelbescherming Nederland, gesteund door het 

Waddenfonds, samen met terreinbeheerders de komende jaren nieuwe broedplaatsen in het 

Waddengebied. Op verschillende andere plekken wordt het beheer nog beter afgestemd op 

broedvogels. 

Zijn de maatregelen effectief? 

Kustbroedvogels zijn pioniers. Ze zoeken ieder jaar de beste plekken op om te nestelen en die 

liggen niet altijd op dezelfde plek. Broedplaatsen spoelen weg, open plekken groeien dicht en 

ergens anders verschijnen nieuwe broedeilanden. Om na te gaan of beschermingsmaatregelen 

helpen, worden broedparen geteld en nesten en families gevolgd. Zo kunnen we nagaan 

hoeveel nesten succesvol zijn en hoeveel jongen er groot worden. Daarnaast worden vogels 

ook voorzien van kleurringen. Er zijn veel vrijwilligers die deze ringen aflezen. Met de 

aflezingen kunnen we de verplaatsingen tussen broedgebieden in kaart brengen. Niet alleen 

binnen de Waddenzee, maar ook tussen gebieden in het IJsselmeer en de Delta, eveneens 

regio's waar belangrijke aantallen kustbroedvogels broeden. 

https://qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/breeding-birds#subsection_3
https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2018/05/Actieplan-Broedvogels-Waddenzee-2018_DEF_MET_voorwoord.pdf
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Kluut met ring (Bron: Peter de Boer) 

Nieuwe vestigingen 

Een belangrijke vraag is of volwassen 

broedvogels zich op nieuwe broedlocaties 

gaan vestigen, of dat vooral de jonge vogels 

nieuwe plekken opzoeken. Aflezingen van 

kleurringen stellen ons bovendien in staat 

om na te gaan hoeveel vogels overleven. In 

combinatie met het aantal vliegvlugge 

jongen levert dat belangrijke inzichten in de 'gezondheidstoestand' van de verschillende 

broedpopulaties, en dat weer mede in relatie tot de genomen maatregelen: waren die 

effectief, werden ze op de juiste locatie genomen of is het nodig om een andere aanpak te 

kiezen? 

Gemeenschappelijke ringinspanning in 2020 

Visdief (Bron: Jan van der Winden) 

Met financiële ondersteuning van Vogelbescherming 

Nederland werkt Sovon Vogelonderzoek Nederland samen 

met Deltamilieu Projecten, Lowland Ecology Network en 

enkele vrijwilligers om op verschillende plekken broedvogels 

te ringen. Op de Waddeneilanden, langs de Groningse 

Waddenkust, in het IJsselmeergebied en in de Delta zijn dit 

voorjaar meer dan 150 kluten, meer dan 50 

bontbekplevieren en zeker 40 strandplevieren gekleurringd. 

Daarnaast werden bijna 300 visdieven, 18 noordse sterns en 

meer dan 30 dwergsterns uitgerust met kleurringen. Van deze pioniersoorten zijn de sterns 

uitgesproken wereldreizigers. Dat blijkt wel uit de bevindingen van vrijwilligers Jacob Jan de 

Vries, Harry Horn en Jan Vegelin. Ze vingen verschillende visdieven op Terschelling die in de 

winter langs de kust van zuidelijk Afrika waren geringd. Noordse sterns trekken nog verder. 

Eerste verplaatsingen 

De geringde vogels verlaten nu de broedplaatsen en kunnen op allerlei plekken opduiken. Zo 

werd bijvoorbeeld al een jonge strandplevier op 3 juli op de Slikken van Flakkee gezien die op 
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28 mei als kuiken op de Marker Wadden was geringd. Vanwege de vele nieuw geringde vogels 

loont het dus de moeite op verzamelplaatsen met de telescoop de pootjes af te turen. Ben je 

op vakantie in Zuidwest-Europa, let dan ook op. Een in de Delta geringde adulte strandplevier 

zat op 12 juli al in Noordwest-Spanje! 

Jonge 

strandplevier tijdens het ringen op de Marker Wadden en op 3 juli op de Slikken van Flakkee. 

Dankzij de ring weten we dat hij zich al meer dan honderd kilometer verplaatste. Er broeden 

hooguit 135 paar strandplevieren in ons land. Dit jaar zijn meer dan 40 individuen geringd. De 

vogels ondervinden geen last van de vlaggetjes (Bron: Jan van der Winden & Pim Wolf) 

Vogel met een kleurring gezien? 

Vogelaars die een kluut, plevier of stern met een of meerdere kleurringen zien, kunnen het 

ringproject opzoeken op cr-birding.org. Nog eenvoudiger is om de app BirdRing te gebruiken, 

waarmee je de aflezing direct in het veld in het juiste format kunt invoeren. Betreft het een 

vogel van het wadvogelproject, dan gaat de melding vanuit de app meteen naar de database. 

Op dit moment zijn nog niet alle ringgegevens van afgelopen voorjaar in het systeem 

ingevoerd, maar dat gaat snel gebeuren. Als dat is gebeurd krijg je ook de hele ‘life history’ van 

de afgelezen vogel te zien in de app. Je kunt de projectvogels ook invoeren via de 

website submit.cr-birding.org. 

Door je melding van een geringde vogel door te geven, draag je bij aan kennis over onze 

kwetsbare en bedreigde kustbroedvogels. 

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland en partners 

Foto's: Peter de Boer (leadfoto: bontbekplevier tijdens ringen); Jan van der Winden; Pim Wolf 

http://www.cr-birding.org/
http://submit.cr-birding.org/
http://www.sovon.nl/
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Vogelbestand 
Kanarie Algemeen J.M.W.Does 071-3615884 

Kanarie Algemeen J.C.Elstgeest 023-5848543 
Kanarie Algemeen C.Guldemond 0252-370745 

Kanarie Algemeen H.Hogervorst 06-53487490 

Kanarie Algemeen P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Kanarie Algemeen J.v.d.Luijt 0252-215633 

Kanarie Algemeen J.A.Opdam 06-53457014 
Kanarie Algemeen R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Kanarie Algemeen C.W.H. van Saase 0252-529856 

Kanarie Algemeen A.J.H.Verlaan 0252-518600 
Kanarie Algemeen C.A.van Winsen 06-51886696 

Kanarie Algemeen W.A.M. Zonneveld 071-3610391 
Kanarie Agaat opaal geel mozaiek C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Bruin opaal geel mozaiek C.de Mooij 0252-216823 
Kanarie Crest R.v.Zundert 06-41423184 

Kanarie Crestbred R.v.Zundert 06-41423184 

Kanarie Five fancy N.de Keizer 06-19101244 
Kanarie Five fancy A.A.M.Weijers 0252-375057 

Kanarie Geel intensief W.P.Anthonissen 0252-375668 
Kanarie Geel intensief R.R.Houtman 0252-215737 

Kanarie Geel intensief N.de Keizer 06-19101244 

Kanarie Geel intensief S.Nasveld 0252-217308 
Kanarie Geel intensief E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Geelivoor schimmel R.R.Houtman 0252-215737 
Kanarie Geel Mozaiek   W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Geel Mozaiek   W.H.B.Bornhijm 0252-372132 
Kanarie Geel Mozaiek   A.W.P.Floor 06-51027672 

Kanarie Geel Mozaiek   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Kanarie Geel schimmel N.de Keizer 06-19101244 
Kanarie Geel schimmel S.Nasveld 0252-217308 

Kanarie Gloster corona gekuifd J.C.Elstgeest 023-5848543 
Kanarie Gloster corona gekuifd L.J.F.Fielemon 0252-221363 

Kanarie Gloster corona gekuifd E.M.Pronk 06-28167792 

Kanarie Gloster corona gekuifd A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie Gloster consort gladkop J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Gloster consort gladkop E.M.Pronk 06-28167792 
Kanarie Gloster consort gladkop A.A.M.Weijers 0252-375057 
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