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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 / 06-17101376

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

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636 / 06-17101376

benzwetsloot@live.nl

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

F.E.C.W. Hoogervorst

Veenburg 4

2171 CW Sassenheim

06-28244576

Maandbladbezorgers; 

A. Weijers, C. de Mooij, E. 

Hulsebosch, J. vd Luijt en W. 

Anthonissen  

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 november 2020 medio  
31 oktober 2020 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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25 jaar ringencommissaris??? 

 

Afgelopen week ben ik bij Con van der Ven langs geweest. Op de laatste 

vergadering waren er vragen over. Zijn gezondheid laat het in de 

toekomst niet toe nog langer ringencommissaris te zijn van de Kolibri. 

Hij had graag zijn termijn van 25 jaar vol willen maken, (maart 2021) 

maar helaas is dat niet het geval. Hij verzorgt wel de ringenbestelling van 

22 september. Als de ringen binnenkomen, verdelen wij de ringen. Als 

het zover is, laten wij u dat weten. 

Ik was verbaast / verrast dat hij het al weer zoveel jaren voor ons verzorgd heeft. 

Con een hartelijk dank en groot applaus is op zijn plaats, hierbij deze. 

 

3 september jongstleden op de ledenavond hadden wij de vraag aan de vergadering wel of geen 

tentoonstelling. Daar werd positief op gereageerd. Dus wel een tentoonstelling in 2020. 

Bij de Duinklievers kan het niet. Na een hele discussie en verschillende voorstellen kwamen 

Cees Spruyt (Schouwburg De Muze) en Bert Plug (Museum Veldzicht ) als accommodatie uit 

de bus. Na rijp beraad is het Veldzicht geworden en wel op 28 en 29 oktober aanstaande. Het is 

zoals u leest een verkorte tentoonstelling waar we de gezelligheid, zoals we gewend zijn 

moeten missen. Hopelijk kunnen wij het volgend jaar dubbel en dwars inhalen. Een losse brief, 

voorbereidingen en maatregelen voor de tentoonstelling zit los bij het maandblad. Ook het 

inschrijfformulier is ingestoken. Het reglement staat in het maandblad.  

 

In het maandblad ziet u ook een artikel over de surveillant. Jan Nederpel heeft zijn certificaat 

namelijk gehaald. Meer hierover verder op, goed om het eens door te lezen. Jan van harte 

gefeliciteerd. 

Op de komende ledenavond zal de tentoonstelling, als deze doorgaat een belangrijk item zijn 

op deze avond. De medewerkers lijst komt dan op tafel. Ook al hebben we een verkorte 

tentoonstelling, zonder uw medewerking is er geen show. Er blijven krachten nodig om het te 

organiseren. De lijst nemen we ook op in dit maandblad. Kunt u alvast tijd reserveren.  

De dames van de bingo, zij staan na maanden stilstand, in de startblokken om weer een 

prachtige bingo voor ons te verzorgen. Met de afstand van de corona regels in acht nemend, 

kunnen we ook dit weer voor iedereen organiseren 

Een heerlijk avondje uit, wie doet ons wat. 

Vanavond 18 september hebben we weer een persconferentie gehad met premier Rutte. Hij 

benadrukt de afstand die wij tot elkaar moeten houden. Dit geld voor iedereen. Wij zullen er 

dan ook op toezien met onze activiteiten. Graag u steun hiervoor. 

 

Ik sluit weer af met: Voor iedereen goede gezondheid, pas goed op elkaar en volg de 

aanwijzingen van de overheid op. Daar worden wij allemaal beter van.  

Graag tot ziens op donderdag 8 oktober. 

B. Zwetsloot  vrz.  
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Agenda 2020  V.V. De Kolibri          

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  
24/10 Aanhanger met leenkooien bij Ben Zwetsloot 10.30 – 15.00 uur 
28/10 Inbrengen vogels (leden)  16.00 – 20.00 uur 
 Wachten op parkeerplaats Veldzicht. Inkooien op afroep. 
29/10 TT Keuring (alleen organisatie)  07.00 uur 
29/10 TT-opening (alleen voor inzenders)  14.00 – 18.00 uur 
29/10 Huldiging kampioenen  17.30 uur  
29/10 Uitkooien   18.00 – 20.00 uur 
31/10 Inleveren leenkooien bij Vogelmarkt   11.30 – 14.30 uur 
31 oktober Vogelmarkt ‘t Victorhuis Noordwijkerhout  11.30 – 14.30 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 
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Spreuk van de maand: 

Een vogel is nooit bang dat zijn tak breekt, want hij vertrouwt niet op de 

tak, maar op zijn eigen vleugels. 
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De sprinkhaanzanger (ook bekend als sprinkhaanrietzanger) (Locustella naevia) is 
een zangvogel uit de familie van Locustellidae. 
Hun zang bestaat uit een langdurig, door korte pauzes onderbroken gesnor, als van een 
sprinkhaan. De lichaamslengte bedraagt 13 cm. Het verenkleed heeft een vuilwitte onderzijde 
en een gestreepte bruine bovenzijde en kruin. Verder heeft de vogel vleeskleurige poten. 
Het voedsel bestaat uit insecten, larven en spinnen. 
Het zijn trekvogels. Ze broeden in een groot deel van Europa en West-Azië, ook 
in Nederland en België, ze overwinteren in tropisch Afrika en India. Ze komen voor in 
duingebieden, weilanden met sloten en aan de rand 
van moerassen met lage begroeiing en riet. 
De soort telt drie ondersoorten:[2] 
L. n. naevia: van Europa tot westelijk 
Europees Rusland en Oekraïne. 
L. n. straminea: oostelijk Europees Rusland tot 
zuidwestelijk en midden-Siberië, oostelijk Kazachstan, 
noordwestelijk China en westelijk Mongolië.  
L. n. obscurior: oostelijk Turkije en de Kaukasus. 

Duin J.M. van Noordwijkerhout 1-10 

Ooms A.A. Voorhout 4-10 
Gulik J.HR van Noordwijk 5-10 

Beijk J.T.M. Lisse 6-10 

Velzen J.G. Lisse 10-10 
Keizer N. de  Lisserbroek 15-10 

Verdegaal Chr. Noordwijkerhout 21-10 
Schaap P. Noordwijk 22-10 

Hagenaars P. Katwijk 23-10 
Compier G. Heemstede 24-10 

Nassar S. Hoofddorp 25-10 

Berg N.L.W. vd Noordwijkerhout 26-10 
Floor A.W.P. Velsen Noord 26-10 

Rotteveel R Voorhout 26-10 
Rinzema O. Voorhout 29-10 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zangvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Locustellidae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprinkhaanzanger#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
https://nl.wikipedia.org/wiki/China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongoli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaukasus_(gebied)
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Verslag TT vergadering 3 september 2020 
Aanwezig 23 personen 
 
Opening: 
Ben Zwetsloot heet iedereen van harte welkom en is blij dat ondanks de corona we toch velen 
zijn gekomen.  Zoals u ziet staan alle tafels coronaproof met maximaal aantal personen per 
tafel. 
 
Mededelingen: 

• Piet van de Zwart, ons bekende lid die altijd meedeed aan de TT’s en ook bij de 
barbecue samen met zijn vrouw het vlees stond te bereiden. Ook de salades waren van 
hun hand.  
We houden i minuut stilte om Piet te gedenken. 
 

• Vogelmarkt ervaringen 
o 1e markt ging goed, maar was nog wat rustig. 
o Alles coronaproof gemaakt. 
o Bij ingang inschrijven, ontsmettingsmiddel, entree 1 euro 
o Ruimere opzet tafels, éénrichtingsverkeer, pijlen. 
o We moeten 1 iemand benoemen als coronacoach (geel hesje met tekst) 

 
Ingekomen stukken: 

• TT van het Sijsje gaat niet door. Brief voorgelezen. Lijstje wie wel /niet in maandblad 
 

• Henk Haasnoot heeft een mail gestuurd aan het bestuur ivm het stoppen van al zijn 
activiteiten. We hebben we Dhr Hoogervorst uit Sassenheim bereid gevonden het 
Vogelbestand op zich te nemen. Willem Anthonissen zal de maandbladen voor het 
Noordwijkerhoutse deel voor zijn rekening nemen. Wie in 2021 de barbecue wil 
organiseren zien we nog wel. Graag opgeven bij bestuur. 
 

• Van NBvV hebben we een stemformulier ontvangen. Per vereniging krijgt straks maar 1 
persoon toegang tot de ALV.  De stemming per vereniging wordt per mail verzonden aan 
NBvV. 

o Voorstel Herverkiezing Dhr Zomer, hoofdbestuur    Voor 
o Voorstel Herverkiezing Dhr Mertens, hoofdbestuur    Voor 
o Voorstel Wijzigen Statuten en/of HR i.v.m. afwijken van stemming. Voor 

(dit laatste zou éénmalig moeten zijn. Opmerking Cees Spruijt) 
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• Voorlichtingsbulletin NBvV. Deze betreft maatregelen die we moeten nemen ivm 
corona. 

o Keuringen, tentoonstellingen en wat te doen als TT NIET doorgaat 
o Iedere vereniging besluit zelf of TT doorgaat  of niet. 

 

• Jan Nederpel Surveillant, 1 vd 29 geslaagden. 
o Dacht alleen voor De Kolibri (markt en TT) 
o Bedoeling is ook bij andere verenigingen te controleren. (wel binnen 

rayon/district) 
o Hij werkt in opdracht van het bestuur, dus hij moet worden gevraagd. 
o Hij stelt een rapportage op, maar waarschuwt ook terplekke. 
o Der moeten nog veel dingen worden geregeld. Denk aan bijvoorbeeld reiskosten. 
o Over 2 jaar wordt het hebben van surveillanten landelijk verplicht, dus De kolibri 

is alvast voorbereid. Mensen kunnen zich nog wel opgeven voor de opleidingen. 

• Nieuwe vraagprogramma 
Wie heeft die al doorgenomen? Er zijn belangrijke veranderingen. 

o Bijvoorbeeld Rijstvogels, Sijsen, bastaarden zijn ineens Cites vogels. Voor deze 
vogels moet een overdrachtsformulier worden gedownload op de NBvV site, 
indien je deze vogels wil verhandelen. 

o Er zijn verschillen tussen de lijsten van het ministerie en de NBvV, dus er zal vast 
nog wel berichtgeving over komen. Houdt de “Onze Vogels” in de gaten. 

 
Agendapunt 
Tentoonstelling 2020 bij De Kolibri 
Wat we al weten: 

• De Duinklievers stellen dit jaar niet hun ruimte beschikbaar. 

• ’t Victorhuis Agenda is alle TT dagen bezet en kunnen we dus ook niet terecht. 

• We willen vasthouden aan de bestaande datum (keuringsdag 29 oktober) en ook 
keurmeesters zijn al gecontracteerd. 

 
We willen de leden dit jaar doen? 
Wel of niet een tentoonstelling organiseren. 
Wie van de leden heeft een idee of alternatief 
 
Dhr Plug:  
Een kortere TT?  Wo inkooien, DO keuring, VR uitkooien 
 
Kees vd Valk:  
Wel TT, geen rad, geen enveloppen 
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Kees Spruijt:  
Leden willen graag weten hoe goed ze gebroed hebben, waar ze mee verder zullen gaan en 
hebben de vogels daarvoor vastgehouden. 
 
Dhr Hoogervorst: 
Aalsmeer gaat door. Had minimaal 200 vogels gevraagd, zijn er 300 geworden.  
 
Conclusie 
Stemming leverde op dat het merendeel vd leden een TT wilde organiseren. 
Dan gaan we ons daar hard voor maken. 
 

1. Locatie 
a. Geen Duinklievers of Victorhuis. 
b. De Schelft te duur en te volle agenda 
c. Optie Veldzicht (tussen Noordwijk en Katwijk) (actie Ben Plug) 

i. Ook keuken aanwezig. (wo-avond, do en vr-morgen) 
d. Optie Maasgaarde (idee  André Weijers) 
e. Optie Muze Noordwijk (idee Cees Spruijt, Vogellust kreeg daar ook ruimte)  

 
2. Voorwaarde: 

a. Bij voorkeur Eigen kooien. Evt ophalen bij Ben. (Zelf schoonmaken en schoon 
terugbrengen) 

 
3. Brief en mail naar de leden (zeker de vaste inzenders.) 

 
Maandag a.s. heeft het bestuur een vergadering om te bezien of de tentoonstelling doorgang 
kan vinden. Belangrijk zijn: Locatie zekerstellen, keurmeesters nabellen, z.s.m. leden/ 
inzenders inlichten van besluit. 

 
Rondvraag 
Jeroen Ooms: 
Heeft Sepia meegenomen. Afgelopen tijd veel aangespoeld. Deelt uit aan de liefhebbers. 
Heeft ook broedblokken te koop. Wordt opgenomen in Vraag en aanbod 
 
Ed Pronk: 
Op de ALV is gesproken over showkooien die we zouden maken. Wat is daarvan de Status? 
Antw: Ben heeft een foto gemaakt vande kooien bij een stand op de Vogelmarkt in Zwolle. 
 Tevens heeft hij een bouwtekening ontvangen. 
 Peter van Schooten biedt aan het hout en op maat zagen te sponsoren. 
 Wie gaat de kooien maken? Geef je op bij bestuur. 
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John Hoogervorst: 
Hoe gaat het met de Ringencommissaris Con vd Ven. Er is natuurlijk ook een uiterste 
besteldatum etc. 
Con vd Ven is ziek en heeft al zijn vogels al weggedaan. Zoon Christiaan neemt binnenkort 
contact op met Oege/Ben. Ben wil graag Con een bezoek brengen.  
 
Cees Spruijt: 
Heeft al ringen besteld en betaald. Hoe zou dat aflopen? 
Antw: Ben brengt Con een bezoek. We gaan ervan uit dat Con nog steeds zijn taak uitvoert. Hij 
heeft nooit aangegeven van niet. Als blijkt dat dat niet meer gaat, zal iemand anders de taak 
moeten overnemen. We wachten dat even af.  
 
Sluiting: 
Ben Zwetsloot bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te 
nemen.  

- Materiaalcommissaris 
- Organisatie Fietstocht 
- Organisatie Jaarlijks dagje uit 
- Organisatie jaarlijkse Barbecue 

Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn maar 
ook een groepje. Vele handen maken licht werk !! 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 oktober 2020. 
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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 
 
 
 

VRAAG EN AANBOD 
 

TE KOOP AANGEBODEN (Vogels van Piet vd Zwart) 
1-1 Splendid parkiet lutino roodbuik x wildkleur roodbuik 
1-1 Blauwvleugels met jongen van 2020 
1-1 Bourkes met jongen van 2020 
Inlichtingen op 06-22634328 

 
 
TE KOOP AANGEBODEN 
3 parkieten broedblokken 25 x 25 x 32 cm met invlieggat 6 cm 
Jeroen Ooms 06-33583886 
 
 
 

mailto:info@4allprints.nl
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Reglement en prijzenverdeling voor de 64e onderlinge 1 daagse keuring 
/ vogeltentoonstelling  2020 van v.v.  ,, De Kolibri ” 

Noordwijkerhout en Omstreken 
 

Deze onderlinge 1 daagse keuring / tentoonstelling wordt georganiseerd door V.V. ,,De 
Kolibri ” Noordwijkerhout en Omstreken en zal worden gehouden in het gebouw ,, Museum 

Veldzicht ”   Herenweg 114 2201 AL  te Noordwijk op 28 en 29 oktober 2020 
 

Art.   1 
De inschrijving is opengesteld voor ieder lid c.q. gastlid van V.V. ,, De Kolibri ” , met 
inachtneming van art. 14 van het huishoudelijk reglement dat de contributie van het gehele 
jaar moet zijn voldaan. 
 
Art.   2 
Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. 
 
Art.  3 
Ingeschreven kunnen worden alle vogels vermeld in het vraagprogramma van de N.B.v.V. 
2020/2024 met uitzondering groep 1 sectie a t/m c zangvogels.  

Art. 4 

- 1  Vogels vallend onder de B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de vereiste papieren in 
orde zijn en bij het T.T. secretariaat worden afgegeven bij het inschrijven. 
- 2  De papieren als bedoeld  in 4.1 zullen tijdens de duur van de T.T. onder beheer van de 
secretaris in de T.T. ruimte aanwezig zijn.  
- 3  Inzage in de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement is alleen toegestaan aan 
personen die zich kunnen legimenteren als ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. 
- 4  Op het moment dat de vogels vallend onder de B.U.D. met de eigenaar de ruimte van de 
tentoonstelling verlaten, zullen de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 aan de eigenaar worden 
teruggegeven. Daarmee is de wettelijke aansprakelijkheid jegens De Kolibri vervallen. 
- 5  Het bestuur van De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens het niet in orde 
zijn van de papieren als bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement. 
       
Art. 5 
De jeugd draait met de senioren mee, er worden extra prijzen beschikbaar gesteld, 1e, 2e en 3e 
over alle jeugd. 
Jeugdleden zijn verenigingsleden, aangesloten bij de N.B.v.V. of gastleden welke de leeftijd 
van 17 jaar nog niet hebben bereikt, ingeschreven kan worden indien men na 29 oktober 2003 
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geboren is. Op het inschrijfformulier dient men duidelijk JEUGD en de geboortedatum te 
vermelden.  Alleen dan is de inschrijving voor de jeugd geldig. 
 

Art. 6   
De inschrijvingen kunnen via de email rinze002@planet.nl en bij Oege Rinzema 
Componistenlaan 45  2215 SN Voorhout worden ingeleverd. De Uiterste datum is zondag 4 
oktober. Na deze datum worden ze niet meer in behandeling genomen. 
Het inschrijfbedrag voor de eerste 15 vogels is vastgesteld op € 0.50 per vogel, daarna gratis.  
Derby € 0.75 extra. De verplichte catalogus kost € 1,00,  
Het verschuldigde bedrag dient contant te worden voldaan bij inschrijving of via de bank NL.34 
RABO 0346904811.T.N.V. De Kolibri 
 
Art. 7 
Voor de inbrengdatum van de vogels ontvangt iedere deelnemer een kopie van het 
inschrijfformulier dat dient als inbreng - en afhaalbewijs, tevens staan daarop vermeld de 
kooinummers. Deze dient voor het uitkooien. Zonder dit bewijs kunnen er GEEN vogels 
ingebracht/afgehaald worden. Afwijkende verzorging dient op het inschrijfformulier vermeld 
te worden. 
Het voer wat aangeboden wordt is standaard kanarie –, tropische –, gras – en grof 
parkietenzaad en universeel voer. Ander voer dient meegenomen te worden bij inbreng 
vogels.  
 
Art. 8 
Ingeschreven kunnen worden alle vogels volgens het vraagprogramma N.B.v.V. 2020/2024. 
A  vogels: eigen kweekvogels volgens vraagprogramma N.B.v.V. 2020/2024 met ringen van de 
N.B.v.V., en / of ringen van organisaties  welke zijn aangesloten  bij COM Nederland. 
  
Geen gekleurde knijpringen A.U.B.               
Ringen moeten naadloos gesloten zijn, van de juiste voorgeschreven maat, en leesbaar, anders 
worden ze uitgesloten van deelname. Ook vogels met meerdere ringen worden niet gekeurd.  
Leden aangesloten bij een andere bond dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden + 
bewijs te overleggen, eventueel een wikkel van het maandblad of lidmaatschap kaart. 
 
Art. 9 
De vogels zijn op de gangbare manier door de N.B.v.V. verzekerd. (Dient opgegeven te 
worden op het inschrijfformulier) Voor ziekte of sterfte tijdens de T.T. is het bestuur niet 
verantwoordelijk. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd c.q. uit de 
tentoonstellingsruimte verwijderd. 
Art. 10 

mailto:rinze002@planet.nl
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Het bestuur is verplicht om de ringen van de prijswinnaars te controleren. Bij 
onregelmatigheden worden de betreffende vogel(s) gediskwalificeerd. 
 
Art. 11 
Het inkooien c.q. inbrengen geschiedt onder toezicht van een T.T. medewerker op woensdag  28 
oktober 2020  van 16.00 uur tot 20.00 uur. 
De vogels dienen in eigen kooien ingebracht te worden. Deze moeten helder wit zijn, voorzien 
van witte gevulde voerbakjes en wit zand op de bodem. Bij grasparkieten en agaporniden 
wordt geen gebruik gemaakt van een zaadbakje, het zaad dient als bodembedekker 
Drinkflesjes worden verzorgd door de vereniging ter plaatse van inbrengen. 
Als u niet over eigen kooien beschikt kunt u deze lenen van de vereniging. Deze kunt u ophalen 
zaterdag 24 oktober tussen 10.30 en 15.00 uur bij 
Ben Zwetsloot Boekenburglaan 42 2215 BD Voorhout. U dient de kooien schoon te maken 
voor de TT. Na de tentoonstelling dient u deze weer schoon in te leveren bij het Victorhuis te 
Noordwijkerhout ten tijde van de vogelmarkt op 31 oktober 2020, tussen 11.30 en 14.30 uur.   
 
Art. 12 
Tijdens de keuring op donderdag 29 oktober 2020 heeft niemand zonder toestemming van het 
T.T. bestuur toegang tot de zaal. 
 
Art. 13 
Na de sluiting van de T.T. mogen er geen vogels in de zaal blijven staan. 
 
Art. 14 
Van de vogels die in de prijzen zijn gevallen worden na de keuring foto’s gemaakt. Welke 
vogels dit zijn is vooraf niet te bepalen. Een en ander gebeurt overigens op strikt 
verantwoorde wijze. Indien een inzender bezwaar maakt tegen het fotograferen dient hij dit 
gelijktijdig met de inschrijving schriftelijk kenbaar te maken.  
 
Art. 15 
Er mogen geen stammen en stellen ingestuurd worden. Voor Derby (alleen A vogels) is 
iedereen vrij om in te zenden Voor elke hfdgr 1 vogel zoals genoemd in art. 16 Niet vergeten 
op het inschrijfformulier te vermelden. 
 
Art. 16 
Naast de Algemeen kampioen en Jeugdkampioen zijn er volgens onderstaande groepen ook 
prijzen beschikbaar. De prijzen zullen door de keurmeesters worden aangewezen. In elke 
hoofdgroep valt een 1e prijs, vanaf 16 vogels komt er een 2e prijs bij en vanaf 31 vogels   een 3e 
prijs.  Vanaf 46 vogels per 15 vogels een extra 3e derde prijs bij. Men kan kiezen tussen 
geldprijzen € 10 - € 7.50 - € 5,-  of medailles,  invullen op het inschrijfformulier Vogels van de 
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jeugd dingen mee naar deze prijzen, dat geldt ook voor de bondsmedailles. Voor elk jeugdlid is 
er een prijs beschikbaar. 
De Bondsmedailles worden toegekend aan de hoogst gewaardeerde vogels, m.u.v. 
Bondskruis.   
Het Bondskruis is alleen te winnen door een vogel met ringen van de N.B.v.V. Deze is te 
winnen in de groep kanaries, tropen en parkietachtige. Dit jaar valt hij in de kanaries. Ook valt 
er een prijs op de mooiste vogel van de show. Meeste vogels 90 punten of meer. 
Bondskruis en bondsmedailles zijn niet te winnen door gastleden, deze prijzen zijn 
voorbehouden voor de leden die ingeschreven staan bij De Kolibri als N.B.v.V. leden.  
 

grp De groepen zien er als volgt uit:  Vraagprogramma 2020 / 2024 
3 Kleurkanaries             2.001 t/m 2.530 sectie D 
4 Postuurkanaries Gloster Consort / Corona                                4.221 t/m 4.233 sectie E 
4 Overige Postuurkanaries  Overige klasse groep 4  sectie E 
5 Zebravinken                                                                    5.001 t/m 5.006  sectie F1 
5 Zebravinken                                                                    5.009 t/m 5.051  sectie F1 
6 Japanse Meeuwen                                                             6.001 t/m 6012   sectie F1 
7 Zilverbek, Loodbek, Parelhalsamadine  7.001 t/m 7.019  sectie F1 
8 Rijstvogel  8.001 t/m 8.009  sectie F1-2 
9 Gouldamadines                          9.001 t/m 9.020  sectie F1 
10 Australische Prachtvinken                            10.001 t/m 10.029  sectie F1 - 2  
11 Papegaaiamadines  11.001 t/m 11.020  sectie F1 - 2 
12 Lonchura’s  12.020 t/m 12.028  sectie F2 
13 Amerikaanse en Afrikaanse vinken  13.001 t/m 13.037  sectie F2 
14 Hybriden ( Bastaarden )  14.001 t/m 14.005  sectie H 
15 Europese cultuurvogels  G1 wildkleur                    15.001 t/m 15.025  sectie G1 
16 Europese cultuurvogels  G2 mutanten  16.001 t/m 16.014  sectie G2 
17 Tropische V1 soorten  17.001 t/m 17.031  sectie F2 
18 Kleine Grasparkieten  18.001 t/m 18.025  sectie L1 
19 Standaard Grasparkieten                                       19.001 t/m 19.025  sectie L2 
20 Forpussen                                       20.001 t/m 20.019  sectie K 
21 Agaporniden                                             21.001 t/m 21.704  sectie J1 t/m J6 
22 Catharinaparkiet,Psilopsiagon en 

Bolborhynchussoorten 
 22.001 t/m 22.012  sectie K 

23 Neophema’s  23.001 t/m 23.042  sectie K 
24 Valkparkieten                              24.001 t/m 24.011  sectie K 
25 Psephotussoorten                            25.001 t/m 25.015  sectie K 
26 Swiftparkiet en Kakariki                           26.001 t/m 26.018  sectie k 
27 Overige Australische parkieten                          27.001 t/m 27.036  sectie K 
28 Halsbandparkietenen andere Psittacula soorten  28.001 t/m 28.025  sectie L 
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29 Overige parkieten  29.001 t/m 29.012  sectie K 
30 Lori’s, hang en vijgparkieten  30.001 t/m 30.002  sectie K 
31 Lori’s,hang en vijgparkieten, papegaaien, 

Kaketoes en Ara’s OK  
 31.001 t/m 31.010  sectie N 

32 Papegaaien, Kakatoe’s en Ara’s  32.001 t/m 32.008  sectie L 
33 Grondvogels  33.001 t/m 33.014  sectie O 
34 Duiven                       34.001 t/m 34.015  sectie P 

 
Art. 17 
Om voor de prijzen in art 15 en 16 in aanmerking te komen, gelden de volgende 
minimumpunten   
- Enkelingen: Overige vogels 90, Jeugd 89       
- Beneden de 90 punten worden geen prijzen toegekend voor senioren. 
 
Art. 18 
Behaalde prijzen worden uitgereikt op de TT vergadering 10 december 2020 
De niet afgehaalde prijzen neemt het bestuur nog 1 maal mee naar de vergadering van 14 
januari 2021, daarna vallen ze aan de vereniging. 
 
Art. 19 
Uitkooien vogels is op donderdag 29 oktober 18.00 t/m 20.00 uur. 
Het uitkooien geschiedt onder toezicht van een gemachtigde van de vereniging.  
 
Art. 20 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentoonstelling De Kolibri 2020 
 
Wij streven naar minimaal 200 vogels, maar ruimte genoeg 
voor meer. 
Dus wilt u ook graag weten hoe uw vogels het hebben 
gedaan met de kweek. Laat ze dan deze TT keuren. 
 
We zien u graag inzenden!! 
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***   Medewerkers lijst verkorte Onderlinge Tentoonstelling 2020  *** 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                   
Geachte leden, hierbij de lijst om te helpen met de tentoonstelling. 
Bij voorbaat hartelijke dank voor Uw spontane medewerking!!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 
Geen voerploeg tijdens de TT                                                                                                                                 
 

Keuken diensten  

Woensdag 28 oktober    van   15.00 uur - 20.00 uur.     
Donderdag 29 oktober   van    08.00 uur - 14.00 uur. 
                                                      15.00 uur - 20.00 uur    
Kooien ophalen 
vrijdagmiddag 23 oktober 14.00 uur bij R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout  
 
Kooien wegbrengen 
zaterdagmiddag 31 oktober 15.00 uur bij R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout  
 
Tentoonstellingsmateriaal ophalen. 
Woensdag 28 oktober 13.00 uur bij R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout    
 
Het opzetten van de tentoonstelling / inbrengen vogels 
Woensdag 28 oktober    van  15.00 uur - 20.00 uur. 
 
Het opzetten van de tentoonstelling in definitieve ruimte     
Donderdag 29 oktober   van    7.00 uur – 8.00 uur. 
 
Voordragers 
Donderdag 29 oktober   van    8.00 uur - 14.00 uur. 
 
Het afbreken van de tentoonstelling / uitkooien vogels 
Donderdag 29 oktober    van  15.00 uur - 21.00 uur. 
 
Tentoonstellingsmateriaal wegbrengen. 
Vrijdag 30 oktober 14.00 uur bij R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout    
 
Opgeven  of bij verhindering melden bij 
B. Zwetsloot    tel. 06-17101376      
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Kappen met kappen! 
Planten en bomen knallen de lucht in en iedereen is lustig aan het snoeien en kappen, in tuinen 
én in gemeenteplantsoenen. Het lijkt logisch, maar is toch niet zo’n goed idee, want 
vogelnesten worden erdoor verstoord. Wanneer moet u dan snoeien, wat mag echt niet en wat 
kunt u doen als het mis gaat? 
Snoeien en kappen in het broedseizoen mag, MITS nesten en vogels niet worden verstoord. En 
daar zit de moeilijkheid. Zie vanaf de grond maar eens of er een nest zit in een heg of conifeer. 
Die vogels doen namelijk hun stinkende best om ervoor te zorgen dat het nest onzichtbaar is, 
want dan wordt het tenminste niet leeggeroofd. 

 
Kans op vernieling 

Snoeien en kappen in het broedseizoen is dus hoogst 
onverstandig, omdat de kans heel groot is dat u toch per 
ongeluk een nest vernielt. Snoei daarom ervoor of erna. 
Daar zit nóg een moeilijkheid, want wanneer is dat dan? 
Uilen broeden al in februari, merels gaan door tot 
augustus en er zijn ook nog vogels wiens nest het hele 
jaar door wettelijk is beschermd, of het nu in gebruik is of 
niet (huismus en gierzwaluw bijvoorbeeld). 
 

 

Vanaf het eerste takje 

Wat te doen? Het beste is om voor maart of na juli te snoeien, want in die periode broeden de 
meeste vogels. Controleer van tevoren meter voor meter, dan zit u redelijk veilig. Vindt u toch 
een nest? Of ziet u een vogel rond rommelen met mosjes? Onverbiddelijk, dan moet het werk 
wachten, want ze zijn beschermd vanaf het allereerste takje tot het allerlaatste uitgevlogen 
kuiken. 
 
Gedragscode geen excuus 

Gemeentewerkers zullen misschien claimen dat ze volgens een gedragscode werken, maar ook 
dan mogen ze nestelende en broedende vogels absoluut niet verstoren. Weten ze dat er een 
nest zit en gaan ze door? Dan zijn ze in overtreding, net zo goed als uw buurvrouw dat zou zijn, 
gedragscode of niet. 
 
 
 
 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/snoeien-in-het-broedseizoen-mag-dat
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Dit is toch de moeite 
waard? En zoveel 
moeite is het toch 
ook weer niet om 
even na te denken 
wanneer je snoeit? 

Dit kunt u doen 

Als u getuige bent van nestverstoring (dus een overtreding van de Wet Natuurbescherming), 
dan kunt u een paar dingen doen. 

1. Probeer in eerste instantie het gesprek aan te gaan. Leg uit dat iemand vogels verstoort, 
onwettig bezig is en dat u in het uiterste geval aangifte doet. 

2. Als de gemeente opdrachtgever is, bel dan met de gemeente. Schakel daarbij eventueel 
de hulp in van een vogelwerkgroep. 

3. En mag dat alles niet baten, meld het dan bij de provincie, of doe inderdaad aangifte 
van een strafbaar feit bij de politie. 

 
Een sliert koolmeesjes 

Niets geeft meer vrolijkheid en voldoening, dan een hele 
sliert jonge koolmeesjes op de tuinstoelen, wetend dat ú 
dat mogelijk hebt gemaakt. Het lijken dus misschien 
lastpakken, al die beschermde vogels, maar als vroeg en 
laat kappen of snoeien eenmaal routine is, heeft u er 
eigenlijk alleen maar plezier van. 

  
 

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nestverstoring-kom-in-actie
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/vogelwerkgroep
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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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  20 kg       €  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  
(genoemde prijzen onder voorbehoud) 

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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Vogelbestand 
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 Rosé kakatoe A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Triton kaketoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Venuzuela Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Roestkop Caique geeldij Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Zwartkop Caique Th.Hogervorst 0252-374472 
Parkieten Australische Konings  J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Aymara's P.Barnhoorn 06-42647884 

Parkieten Aymara's C.v.d.Valk 0252-372545 
Parkieten Bluebonnet  Red vented J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Bourke's   S.Alsemgeest 071-3619025 
Parkieten Bourke's   M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Bourke's   E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Bourke's   P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Parkieten Bourke's   R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Catharina W.P.Anthonissen 0252-375668 
Parkieten Elegant W.P.Anthonissen 0252-375668 

Parkieten Elegant   P.Barnhoorn 06-42647884 
Parkieten Elegant  Lutino en split W. Barnhoorn 06-51712080 

Parkieten Elegant  Lutino en split H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Goudschouder A.T.M.Bierman 0252-420141 
Parkieten Grasparkiet kleine   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Grasparkiet kleine  W.P.Anthonissen 0252-375668 
Parkieten Grasparkiet kleine Thea Kortekaas 0252-377029 

Parkieten Grasparkiet kleine T.van Loon 06-41080275 

Parkieten Grasparkiet kleine   C.Spruijt 071-3611368 
Parkieten Grasparkiet standaard Koos Beijk 0252-415150 

Parkieten Grasparkiet standaard W. Veerman 0252-210144 
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Koolmees voert pimpelmeesjes, hoe zit dat? 
Het is zeldzaam, maar af en toe krijgen we bij Vogelbescherming meldingen van vogels die 
de jongen van een andere soort voeren. Waarom doen ze dat? En heeft u ook weleens 
zoiets gezien? We horen het graag. 
“In mijn nestkastje vliegen winterkoning én pimpelmees in en uit om te voeren!” schrijft 
mevrouw H. “Nog nooit zoiets meegemaakt. Komt dit vaker voor? En gaat het wel goed komen 
met deze gemixte leefgroep? Deze foto's heb ik ervan gemaakt:” 

 

 
 

Het is zeldzaam, maar het komt inderdaad vaker voor dat vogels jongen van een ander nest of 
zelfs een andere soort voeren. Vaak zijn hun eigen jongen kort geleden dood gegaan, maar is 
de voederdrang nog zo groot, dat ze bedelende jongen in een ander nest eten brengen. Ze 
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kunnen die hongerige roepjes gewoon niet weerstaan. Bizar is dat de echte ouders deze 
vreemdeling bij het nest toelaten. 
Zwarte roodstaartenstel voert samen spreeuwen 

Een ander mooi voorbeeld meldde ons de heer R. “Neemt de zwarte roodstaart wel vaker de 
zorg over van andere nesten? Bij ons was een spreeuwennest gevallen. De drie jongen die het 
overleefden, hebben we op een verhoging vlakbij geplaatst, zodat de ouders er weer bij 
konden, maar ze bleken niet zo snugger en kwamen niet terug. Grappig is nu dat de zorg is 
overgenomen door een koppel zwarte roodstaarten!” 

Een bijzonder verhaal. Eén vogel die meevoert in een ander nest horen we vaker, maar een 
stelletje dat hun jongen is kwijtgeraakt en samen de zorg voor een ander nest overneemt 
vrijwel nooit. Of de jongen zich nu (deels) als zwarte roodstaart gedragen, zullen we helaas 
nooit weten. 

 
Ineke van Faassen had ook 
een mooi voorbeeld. Ze 
stuurde deze foto van een 
huismus die een 
mereljong voert. 
 

 

 

 

 

 

 

Kool-pimpel gezin met goede afloop 

Het laatste verhaal van de heer J. spant de kroon, vooral door de goede afloop. We hebben 
hier te maken met dode jongen in één nest én een vermiste ouder in een ander nest. De 
oorspronkelijke vraag: “Een pimpelmeespaartje heeft een nestje in de kast op mijn balkon. 
Sinds vandaag komt een koolmees zich ermee bemoeien, is dat okay?” 

Na wat uitleg een paar dagen later de juichende terugmelding: “Het koolmeesje kwam van een 
mislukt nestje op het balkon van de onderbuurvrouw! Helaas zeven kuikens die de nesttijd 
niet overleefden. Het lijkt dat één van de pimpelouders verdwenen is en dat de combinatie 1 
pimpel- en 1 koolmees het nest verder hebben gevoerd. En... met resultaat! Op 
Hemelvaartsdag heb ik maar liefs NEGEN jonkies zien uitvliegen. Ouder plus stiefouder hebben 
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de kleintjes meegenomen naar het bos hier tegenover. Ben zo blij dat het allemaal goed 
gekomen is!” 

Oproep: verhalen en foto's 

Heeft u ook wel eens zoiets meegemaakt in uw tuin of op uw balkon? Deel uw verhaal en 
foto’s dan op Twitter (@Vogelnieuws), Facebook (/vogelbeschermingnederland), of stuur ons 
ook gewoon een mailtje. 

Heeft u nooit een broedende vogel vlakbij gehad, maar lijkt het u wel leuk? Vul dan uw 
postcode in op www.mijnvogeltuin.nl, ontdek welke vogels in uw buurt leven en wat u voor ze 
kunt doen. Wie weet volgend jaar een nestje in úw klimop, hopelijk met gezonde ouders en 
jongen. 

Als uitsmijter een filmpje waarop een roodborst samen met vader merel een jonge merel voert: 
 

Eén-ouder-gezin 

Wat vaak voorkomt: vogelgezinnen die géén hulp krijgen. Redden de jongen het als één van de 
ouders het leven laat als prooi van een ander dier, of bijvoorbeeld wordt doodgereden? Dat 
blijkt bij pimpelmezen af te hangen van hoe oud de jongen zijn en welke ouder nog leeft. 

Als het mannetje sterft, houdt het vrouwtje het broeden gemiddeld nog acht dagen vol, 
andersom houdt het mannetje het vier dagen vol. Zijn de jongen jonger dan tien dagen, dan 
gaat het met een alleenstaand mannetje bijna altijd mis, omdat blijkbaar alleen het vrouwtje 
de jongen warm kan houden. Als de jongen ouder zijn dan tien dagen, maken ze best nog kans 
dat het goed komt. 

Nog een opvallende uitkomst van het onderzoek: nesten waarbij álle jongen pimpelmeesjes 
dood waren, hadden vrijwel altijd slechts één ouder. Bij nesten waar een deel van de 
pimpelmeesjes dood was, was er vaak een andere doodsoorzaak (voedseltekort, ziekte, teveel 
parasieten etc.). Met die bril moeten we dus ook kijken naar het relatief grote aantal dode 
pimpelmeesjes dat de laatste tijd wordt gemeld bij het DWHC. 

 

 

 

 

 

 

 

Surveillant worden? 
Misschien ook iets voor U? 
Meld je aan bij het bestuur. 

https://twitter.com/vogelnieuws
https://www.facebook.com/vogelbeschermingnederland
https://www.vogelbescherming.nl/contact/contactgegevens
http://www.mijnvogeltuin.nl/
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.12848
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.12848
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/1-5-tips-over-hygienisch-bijvoeren
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/1-5-tips-over-hygienisch-bijvoeren
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Surveillant 
Afgelopen vrijdag ben ik samen met Jan Nederpel naar Ridderkerk afgereisd. Jan had een 
uitnodiging gekregen om zijn certificaat te ontvangen uit handen van het districtsbestuur Zuid 
Holland. Hij had namelijk zijn cursus als surveillant van de N.B.v.V. met goed gevolg afgesloten. 
Een hele prestatie als ik af en toe zijn stukken van zijn cursus inkeek. Het zou wat mij betreft 
meer op zijn Jip en Janneke moeten. Dus begrijpelijke taal. Zuid-Holland heeft 49 verenigingen. 
29 leden hebben een certificaat gehaald. Soms wel 3 per vereniging. Dus een aantal 
verenigingen hebben nog wat voor de boeg.  
Wat mag een surveillant en wat is hij niet. Hij is geen politieagent zoals sommige denken. Hij 
hoeft niets. Alleen als hij door het bestuur van een vereniging wordt gevraagd te komen kijken 
naar een beurs, tentoonstelling of iets dergelijks. Nadat hij eerst heeft gecommuniceerd met 
de coördinator van het district. Hij kijkt dan door de ogen van het dierenwelzijn in de breedste 
zin van het woord. Ter plaatse kan hij tips geven, altijd met takt en respect. In alle gevallen 
maakt hij een rapportje voor de coördinator. Veelal ter lering en vermaak. Mocht hij er niet 
uitkomen met een bestuur, is het aan het district om stappen te ondernemen. U zult misschien 
wel denken moet dit allemaal, maar dat wordt wel de toekomst. De wetgeving stelt hogere 
eisen aan ons wat betreft dierenwelzijn. Je kan er alvast maar op voorbereid zijn.  
Ben Zwetsloot 
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