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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

Chr. vd Ven (Christian)

Quarless van Uffordstraat 66

2202 NJ Noordwijk

06-14179280

ringenbestellen.dekolibri@gmail.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

f.hoogervorst@ziggo.nl

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 januari 2021 medio  
28 december 2020 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Negatief / Positief, 

De negatieve ontwikkelingen van de afgelopen weken. Trump die nog 

steeds geen overwinning erkent. Een gigantische puinhoop bij Forum voor 

Democratie waardoor lijststrekker Baudet het zich moeilijk heeft gemaakt 

voor zijn partij. Nog steeds te veel positieve corona testen, blijven we nog 

steeds een gedeeltelijke Lockdown houden? De dood van Pluisje of te wel 

Diego Maradonna de Argentijnse sterspeler van weleer. De man met 2 

gezichten, beide niet te vergeten. 

 

Wat kunnen wij daar tegenover zetten aan positieve dingen.  

Allereerst een mogelijk effectief medicijn tegen Covid 19. Ingeënt worden eerst alle 60 

plussers, dus het grootste gedeelte van De Kolibri is als eerste aan de beurt. Soms heeft het zijn 

voordeel om op leeftijd te zijn. Niemand wordt door de Sint naar Spanje gestuurd, er is een 

reisverbod. Ook een vuurwerkverbod voor het nieuwe jaar, niet iedereen zal blij zijn maar veel 

dieren- en vogelliefhebbers zijn er erg mee in hun nopjes. 

De Rabo verenigingsactie heeft de club ook dit jaar weer een prachtig bedrag opgeleverd en wel 

€ 155,-. Bedankt alle Noordwijkers en Noordwijkerhouters want alleen jullie kunnen hiervoor 

stemmen en hebben dat dan ook gedaan. Applaus voor je zelf.  

 

Wat staat er de komende tijd voor de vereniging op het programma. Zoals in het vorige 

maandblad al is beschreven zijn alle activiteiten in 2020 komen te vervallen. We hadden nog 

een goede hoop dat de vogelmarkt 19 december aanstaande nog wel doorgang kon vinden, maar 

ook daar zijn we vanaf gestapt. 

De eerste ontmoeting zal dan als alles goed gaat donderdag 14 januari zijn.  

Maar definitief leest u dat in het volgende maandblad.    

 

Christian van der Ven de nieuwe ringencommissaris doet nog een reminder om voor 15 

januari aanstaande ringen te bestellen. Houd er wel rekening mee dat u vooraf betaald en niet 

achteraf als de ringen geleverd worden. Christian is geen bank van lening. 

 

We zien elkaar een hele tijd niet meer, toch een fijne Sinterklaasviering toegewenst ook al is 

deze misschien in kleine kring. Ook het kerstfeest is mogelijk anders als we gewend zijn, toch 

een gezegend kerstfeest.  

 

Voor iedereen goede gezondheid, pas goed op elkaar.   

  

B. Zwetsloot  vrz.  

 

 
Spreuk van de maand:  

Bijna nooit zie ik een vogel in de lucht zich bedenken, 

zwenken en terugkeren. 
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Agenda 2020  V.V. De Kolibri          

Ivm Corona maatregelen zijn alle activiteiten voor 2020 vervallen. 
We hopen in januari 2021 de draad weer op te pakken. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Reminder ringen bestellen 
 

U heeft nog tot vrijdag 15 januari 2021 de tijd om uw ringen te bestellen! 
 
Dit kan door uw bestelling per email door te geven op ringenbestellen.dekolibri@gmail.com (u 
ontvangt dan een betaalverzoek) of door het ringenformulier (inclusief verschuldigde bedrag) 
in de brievenbus te doen bij Christian van der Ven, Quarles van Uffordstraat 66, 2202 NJ 
Noordwijk.  LET OP: deze ringen worden geleverd vanaf 1 april 2021 
 

Veerkamp R. Zandvoort 1-12 

Poll R.J.J. vd Sassenheim 3-12 
Floris J. De Zilk 4-12 

Hogervorst Th.H.J. Noordwijkerhout 20-12 

Noord E.M.van Warmond 25-12 
Leeflang C. Noordwijkerhout 28-12 

Duindam P.J.J.A. Voorhout 30-12 

 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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Agenda 2021  V.V. De Kolibri          

14 januari  Sprekersavond Oege Rinzema Natuurfoto’s  (onder voorbehoud) 
30 januari  Vogelmarkt 
11 februari  Sprekersavond 
27 februari  Vogelmarkt 
11 maart   Jaarvergadering leden     
18 maart   Bingoavond 
27 maart   Vogelmarkt 
08 april   Contactavond/sprekersavond 
24 april   Vogelmarkt   
06 mei   TT-vergadering 
15 mei                       Uitgaansdag Kolibri  
29 mei   Vogelmarkt 
05 juni    Wandelen 
10 juli    Barbecue 
17 / 24 juli          Braderie Noordwijkerhout 
Zomerstop 
07 augustus    Fietstocht 
28 augustus  Vogelmarkt 
02 september  Openingsavond / Sprekersavond  
18 september  Braderie Voorhout 
25 september  Vogelmarkt 
14 oktober  Open Podium 
21 oktober  Bingoavond 
30 oktober  Vogelmarkt 
03 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
04 november  TT Keuring (organisatie) 
05 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
07 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
07 november  Uitkooien     17.00 uur  
11 november  Sprekersavond 
27 november  Vogelmarkt 
09 december   Uitreiking prijzen TT 
18 december  Vogelmarkt 

De data zijn hiermee bekend gemaakt. Of we ook echt kunnen starten in januari 
hangt af van de maatregelen die ons tegen die tijd zijn opgelegd. Dus alle data 
onder voorbehoud. 
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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 
3 parkieten broedblokken 25 x 25 x 32 cm met invlieggat 6 cm 
Jeroen Ooms 06-33583886 
 
TE KOOP AANGEBODEN 
12 kooien van 100 cm 
6 kooien van 80 cm.  
Inclusief blokken en bakjes 
etc.  Teab  
Mail naar 
convdven@hotmail.com  
Christan vd Ven zal op uw 
mail reageren 

mailto:info@4allprints.nl
mailto:convdven@hotmail.com
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TE KOOP AANGEBODEN 
3 goudvinken (2 goudvinken EK 2020, 1 goudvink 2019)  
Per stuk 35 euro, alle 3 in een koop 90 euro 
Rein Schoonderwoerd 06-10629049 
 
 

TE KOOP AANGEBODEN  
 

3 kooien voor tropen. 
Een kooi 115 x 60 x 26 cm (40 euro) 
Twee kooien 115 x 39 x 26 cm (25 euro 
per stuk) Deze 3 kooien samen in een 
koop 70 euro.  Kan eventueel bezorgd 
worden tegen kleine vergoeding 
 

2 kooien 120 x 60 x 50 cm met 
tussenschot.  
Van elke kooi kunt u 2 kooien maken. 
Voorzien van schuiflade en drinkbakjes. 
60 euro per kooi. Kan eventueel bezorgd 
worden tegen kleine vergoeding. 
Rein Schoonderwoerd telefoon 06-
10629049 
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De wulpen van Staphorst 
In 1982 ontdekte Gerrit Gerritsen hét wulpenbolwerk van West-Europa, in Staphorst. Maar 
liefst 440 broedpaar turfde hij er van de grootste steltloper. Bijna veertig jaar later houdt onze 
oud-collega, inmiddels met pensioen, zich nog altijd bezig met de wulpen van Staphorst. Het 
zijn er nu een stuk minder; gelukkig krijgen ze hulp. 
In de zeventiger jaren broedde de soort op veel meer plaatsen in Nederland, zoals in 
heidegebieden en in de Hollandse duinen. Daar is ie nu helemaal verdwenen, door de komst 
van de vos en doordat het er drukker werd met mensen. Daar houdt de schuwe wulp niet van. 
Hij is nu vooral een bewoner van het boerenland, maar daar kachelt hij ook hard achteruit, 
met zo’n 40 procent tussen 1990 en 2015. Overijssel telt nu de meeste wulpen van ons land. 
 
Te weinig jongen groeien groot 

In Staphorst ziet Gerrit Gerritsen deze afname voor zijn 
ogen gebeuren. Van de 440 broedpaar in 1982 zijn er dit 
voorjaar 130 over. Het probleem: er komen te weinig 
jongen groot, de populatie vergrijst dus. De wulp is een 
grote vogel met een lang broedseizoen. Het duurt zo’n 
negen weken vóór een ei een vliegvlug jong is geworden. 
Dat maakt hem veel kwetsbaarder dan bijvoorbeeld de 
veel kleinere graspieper, waarvan de broedperiode veel 
korter is. De graspieper kan met een beetje mazzel een 
nest grootbrengen tussen twee maaibeurten van de boer 

door, de wulp krijgt tijdens zijn broedperiode een keer of twee, drie te maken met grote 
maaimachines. 
 
Kwetsbaar 
Uit onderzoek kwam naar voren dat ook de vos een oorzaak is van het lage aantal jongen dat 
groot groeit. Er werden camera’s bij tientallen nesten opgesteld en uit de beelden bleek dat in 
zo’n 70 procent van de predatiegevallen een vos de eieren had geroofd. Een wulp is een grote 
vogel die veel geur verspreidt en grote eieren heeft; kwetsbaar dus. Als een ei wél uitkomt dan 
vormen vliegende predatoren als bruine kiekendief en buizerd een gevaar voor het kuiken, dat 
in de kale, pas gemaaide vlakte een makkelijke prooi is. 
 
Hulp voor de wulp  

Ze laten het er in Staphorst niet bij zitten. Acht jaar geleden begon de lokale vrijwilligersgroep 
met het uitrasteren van nesten van wulpen. Het lastige is dat wulpen, anders dan bijvoorbeeld 
de grutto, niet bij elkaar in de buurt broeden.  

https://www.vogelbescherming.nl/wulp
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Je kunt dus niet een heel stuk grasland 
afzetten met schrikdraad, het moet om het 
nest zelf heen. Vrijwilligers zetten in overleg 
met de boer tien of twintig meter in het 
vierkant om het nest af met schrikdraad. Ze 
blijven nog een tijd kijken of de wulpenvader- 
en moeder er niet te zenuwachtig van 
worden – als dat gebeurt halen ze de draad 
weer weg. Hun inspanningen worden 
beloond, want zonder draad wordt 70 
procent van de eieren opgegeten, en met 

draad nog maar de helft daarvan: 35 procent. 
 
In het voorjaar van 2020 vonden de vrijwilligers, waar ook Gerrit bij hoort, negentig nesten. 
Om dertig nesten hebben ze schrikdraad gespannen. Een behoorlijke klus voor de vrijwilligers, 
waarvan de populatie net als bij de wulp vergrijst. Daarom heeft Gerrit tijdens een recent 
veldbezoek aan het gebied aan natuurgedeputeerde Ten Bolscher van de provincie Overijssel 
hulp gevraagd om nog meer wulpennesten met schrikdraad tegen vossen te beschermen. 

 
 
Door vogels te voorzien van een ring, door 
een gediplomeerde ringer, worden gegevens 
verzameld voor onderzoek. Zo kunnen we 
vogels beter beschermen. 
 
 
 
 

Zoon en vader geringd 
Dit voorjaar gebeurde er iets bijzonders: Gerrit deed een ringetje om de poot van een kuiken 
waarvan hij de vader veertien jaar eerder ook had geringd! Door vogels te vangen en te 
voorzien van een ring, wordt informatie verkregen over (veranderende) trek, reproductie en 
overleving van vogels. Dat het om een zoon van die specifieke vader ging kon hij zien aan de 
kleurencombinatie van de plastic ring om de poot van vader wulp, waarmee ieder individu is 
te herkennen. Gerrit is al sinds 1985 gediplomeerd ringer en heeft zo’n 500 wulpenkuikens 
geringd. Toch had hij nog niet eerder meegemaakt dat hij een nakomeling van een eerder 
geringde vogel in zijn handen had. Het was ook nog eens het vroegste broedgeval ooit; het 
nest kwam al op 14 april uit. 
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Jacht gestopt 
Er gloort een klein beetje hoop voor de Nederlandse wulpen, die voor het grootste deel in 
Frankrijk overwinteren. Wulpen brengen de eerste drie jaar van hun leven door in hun 
overwinteringsgebied voor ze naar Nederland komen om te broeden. Als ze eenmaal die 
leeftijd hebben gehaald leven ze meestal nog lang. De oudst bekende wulp in Europa werd 
ruim 31 jaar. In Frankrijk mocht, onbegrijpelijk genoeg, nog op wulpen worden gejaagd. Sinds 
het najaar van 2019 mag dat niet meer; meer overlevingskans voor de wulpen van Staphorst. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 2   4  9   

  3    4 8  

 8  1  2    

3  4       

 5  9    2  

  1    6 4  

        5 

 3 6  5     

   2   8  6 

 9  6 8  5   

     3    

   2   4  3 

8    4 1  7  

9         

1   7    3  

    5     

   8   6 2  

 6 3 1    9  

Uw pen via de mail? 
 

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

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 !! 
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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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Een tweede nest of niet? 
Een koolmees doet het wel, een ooievaar ‘piekert er niet over’. Voor de merel is het volstrekt 
normaal terwijl de buizerd een tweede ondoenlijk vindt. 
Een tweede legsel; wie wanneer wel, wie waarom niet. Een tweede legsel, maar dan wel een 
echte. Dus niet een die ter vervanging van het verloren eerste moet dienen. Een nieuw nest, 
een ‘vers’ legsel na het uitvliegen van de eerste lichting jongen. 
 
Soort 
Allereerst maar eens het verschil tussen de verschillende soorten vogels. Vogels die lang voor 
hun jongen zorgen – met name de grote soorten als ooievaars, meeuwen, roofvogels en uilen - 
houden het altijd na één nest voor gezien. Er is simpelweg geen tijd meer voor een tweede. 
Anders ligt dat bij het overgrote deel van de zangvogels. Broed- en voedtijd zijn relatief kort. 
Zo vliegen de jongen van een fitis al twee weken nadat ze uit het ei gekropen zijn uit (en 
worden dan nog wel ongeveer een week een beetje bijgevoerd) en verlaten koolmeesjongen 
na drie weken het nest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merel met nestmateriaal / Alphons Borst 
 
Tweeleggers 
Merel en boerenzwaluw spelen altijd op safe en produceren vrijwel standaard een tweede 
legsel. Twee notoire ‘dubbelleggers’, maar binnen de groep kleine zangertjes, de vogels van 12 
tot zeg 17 gram is de variatie enorm. Een koolmees broedt vaak meerdere keren, een fitis 
nooit; een vink soms en de bonte vliegenvanger steeds vaker. 

https://www.vogelbescherming.nl/merel
https://www.vogelbescherming.nl/boerenzwaluw
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“Eigenlijk weten we nog heel weinig over waarom de ene soort mikt op één nest, terwijl een 
andere het altijd twee keer flikt. Er is nooit veel onderzoek naar gedaan. De variatie binnen 
één soort is al wel decennialang bekeken. Zo wordt er al meer dan vijftig jaar onderzoek 
gedaan naar de koolmees en bekijk ik zelf al ruim twintig jaar de bonte vliegenvanger”, begint 
hoogleraar Dierecologie Christiaan Both (Rijksuniversiteit Groningen) zijn uitleg en 
bespiegelingen. 
Die variatie heeft in grote mate te maken met ecologische factoren, vertelt hij. 
 

Koolmees 
in nestkast / Fred van Diem 
 
Overleving 
Neem het aantal vogels in het broedgebied. In een zachte winter overleven veel standvogels; 
gunstige winter- en trekomstandigheden betekenen veel trekvogels. Both: “De grote 
overleving betekent drukte in het broedgebied en daarmee minder voedsel per individu. De 
concurrentie is groot en in zo’n geval zien veel vogels af van een tweede legsel.” 
Ook het broedhabitat is van belang. Koolmezen in dennenbossen hebben vaker een tweede 
legsel dan in loofbossen. “In die dennenbossen is de piek aan rupsen minder hoog maar duurt 
wel langer dan in eikenbossen.” Ook in moerasgebieden is lange tijd voldoende voedsel 
aanwezig. Rietgorzen en kleine karekieten maken dan ook vaak tweede legsels. 
Habitat, drukte, maar ook het tijdstip in het seizoen waarop de vogel met haar eerste legsel 
begint, speelt een rol. Een vogel die vroeg aan de slag gaat, heeft vaker een tweede nest. Zo’n 
vogel kan dus veel nakomelingen produceren; succesvol zijn. En dat betekent een 
evolutionaire selectiedruk richting vroeg broeden. 

https://www.vogelbescherming.nl/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/rietgors
https://www.vogelbescherming.nl/kleinekarekiet
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Jonge koolmees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merel met jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het weer 
En de lijst beslissende factoren wordt nog langer, want ook het voorjaarsweer werkt mee of 
tegen. Zo begon het voorjaar dit jaar vroeg, gevolgd door een koele periode. Ideaal tweede 
legselweer. De warmte zorgt voor voldoende insecten; de gematigde temperatuur voor een 
mooie geleidelijke ontwikkeling van de insecten en dus lang voldoende voedsel. Zelfs de 
standaard tweeleggers merel en boerenzwaluw zijn afhankelijk van het weer. Een extreem 
droog voorjaar blokkeert de merel; de regenwormen zitten te diep. Bij te nat houdt de 
boerenzwaluw het na één keer voor gezien. 
 
Volop vragen 
Mooie kennis, maar minstens even veel vragen resten. Een van de meest intrigerende is wel 
die van de krimp van de geslachtorganen. Geslachtsorganen zijn zwaar en kosten veel energie 
om ze ‘fit en gezond’ te houden. “Om onnodige ballast te voorkomen laten de vogels direct na 
het paarseizoen hun geslachtsorganen weer krimpen. Dat bespaart veel energie, ook tijdens 
het voeden van de jongen. Die krimp wordt gestuurd door hormonen; de productie en 
verhouding van de verschillende hormonen is op hun beurt weer afhankelijk van de daglengte. 
Klinkt eenduidig, maar is het niet. Want naast dat hormoongehalte, neemt de vogel in de 
besluitvorming ook de temperatuur en de voedselbeschikbaarheid mee. “Maar zelfs nu we dit 
allemaal weten, is en blijft het een raadsel waarom de ene vogel direct bij het begin van het 
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eerste legsel besluit zijn of haar geslachtsorganen te laten krimpen en de andere ze nog even 
paraat houdt”, constateert Both glimlachend. 

Kleine 
karekiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koolmees, karekiet en klimaat 
De afbraak van de geslachtsorganen is een raadsel; de rol van de klimaatverandering in relatie 
tot de tweede legsels evenzeer. Neem de koolmees en de kleine karekiet. De een standvogel, 
de andere lange-afstandstrekker. Beide beginnen eerder te broeden om zich aan het 
vervroegde voorjaar aan te passen. Maar de koolmees produceert minder vaak tweede legsels 
dan een paar decennia geleden en de kleine karekiet juist vaker. Net als de bonte 
vliegenvanger, een vogel die in Afrika overwintert en waarvan één exemplaar in 2010 opeens 
een tweede nest maakte. Vorig jaar deden – in het bos waar Both onderzoek doet - zelfs drie 
bonte vliegenvangers dat. 
Raadsels, ondoorzichtige besluiten, voer voor wetenschappers. Heerlijk! Er blijft nog veel te 
ontdekken. 
 
Door Monica Wesseling 
Natuurjournalist 
 

 

 

 

Nu De Kolibri even een paar maanden stil is, 
is dat een mooi moment om eens een stukje 
over uw vogels te schrijven. Doe je best! 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1511
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Vogelbestand 
Parkieten Turquoisine  S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Turquoisine  P.Barnhoorn 06-42647884 
Parkieten Turquoisine  W. Barnhoorn 06-51712080 

Parkieten Turquoisine  H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Turquoisine  E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Turquoisine  G.M. van Rhijn 06-51246390 

Parkieten Turquoisine  R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Turquoisine  A.J.M.Wijnands 0252-372950 

Parkieten Valkparkieten T.van Loon 06-41080275 

Parkieten Valkparkieten R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Veelkleuren T.van Loon 06-41080275 

Parkieten Zonparkiet P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Tropen Amadines A.C.J.M. Sprokkelenburg 06-22169778 

Tropen Bichenow astrilde M.van Duin 06-12678579 
Tropen Bichenow astrilde O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Bichenow astrilde C.Spruijt 071-3611368 

Tropen Blauw fazantje Theo Helmink 023-5290544 
Tropen Blauw fazantje H.Hogervorst 06-53487490 

Tropen Blauwkop blauw fazantje Theo Helmink 023-5290544 
Tropen Blauwkop blauw fazantje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Borneo bronzeman O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Brilvogels R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 
Tropen Ceres amadine S.v.Duijn 0228-541542 

Tropen Diamantvink W.P.Anthonissen 0252-375668 
Tropen Diamantvink G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Diksnavel cini R.Verweij 06-23039511 
Tropen Dornastrilde O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Glansekstertje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Gordelgrasvink O.Rinzema 0252-220646 
Tropen Goudbuikje Theo Helmink 023-5290544 

Tropen Goudbuikje O.Rinzema 0252-220646 
 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand  
John Hoogervorst 

Kijk ook eens of uw bestand is veranderd  
en geef ook de wijzigingen door. 
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