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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 februari 2021 medio  
30 januari 2021 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Niet gehoopt toch gekomen. 

We hadden gehoopt op positievere berichten richting de feestdagen maar 

niets was minder waar. Een verzwaarde lockdown was wat we hebben 

ontvangen van de regering. Feestdagen vieren in kleine kring dat was 

wat ons te wachten stond. Was dat een probleem? Of pasten wij ons een 

keer aan. De situatie was niet anders en nu kijken wij vooruit naar het 

nieuwe jaar. De berichten zijn positief te noemen. Niet op korte termijn. 

De ICs lopen nog steeds vol. Op langere termijn wel. 18 januari gaat het 

Covid injecteren beginnen, mogelijk biedt dat dan op termijn soelaas.  

Wat betekent dat voor ons als vereniging, 14 januari elkaar Nieuwjaar wensen kunnen we wel 

vergeten. Voor 19 januari verandert er nog niets, is de verwachting. Vogelmarkt 30 januari is 

het eerste waar ik op gok dat dat doorgang kan vinden. Natuurlijk wel met alle regels die het 

RIVM stelt. Dus afstand houden, handen wassen en mondkapjes op. Maar beter iets dan niets. 

Wij laten het weten als het doorgaat via een mail die u van Arno onze secretaris ontvangt.  

(als die uw mailadres heeft) 

We hebben een vervelend bericht ontvangen van EVKV De Kanarievogel uit Leidschendam-

Voorburg. Helaas moeten we u op deze wijze berichten dat onze vereniging m.i.v. 18 januari 

2021 wordt opgeheven, omdat ze geen bestuursleden hebben kunnen vinden om de vereniging 

de toekomst in te loodsen. Het is alweer de zoveelste vereniging, die geen bestuur kan vinden. 

Wat is het toch jammer dat er niet meer mensen zich willen inzetten. Ik blijf mij troosten met de 

gedachte, dat wij een mooi aantal medewerkers hebben die het bestuur willen bijstaan. Alleen 

zo kunnen we overleven.  

N.B.v.V. voorlichtingsbulletin geeft aan: 

•  dat er in 2020 maar liefst 16 keurmeesters zijn gestopt, of te wel 500 jaar ervaring. Als 

dat maar goed gaat met het keurmeesters korps. 

•  Ingaande ringen bestelling april 2022 (dus vanaf april 2021 zijn de prijzen verhoogt. Ook 

de administratiekosten gaan omhoog. 

•  De nieuwe statuten van de N.B.v.V staan op onze website www.nbvv.nl 

•  Huub Mertens is door de Algemene Ledenvergadering benoemd als nieuw 

hoofdbestuurslid en Albert Zomer herbenoemd als vicevoorzitter. In de daaropvolgende 

HB-vergadering is Huub, op voorspraak van Sjaak van Bennekom, benoemd tot 

secretaris van de N.B.v.V. Sjaak van Bennekom is nu commissaris en de andere functies 

zijn gelijk gebleven. Klaas Snijder voorzitter en Dirk Verburg penningmeester 

 

Voor het nieuwe jaar zien elkaar niet meer. Een hele fijne jaarwisseling toegewenst ook al is 

deze in kleine kring. Volgend jaar zal alles anders zijn.  

Een mooie troost.  

Voor iedereen goede gezondheid, pas goed op elkaar.  

Graag tot later. 

B. Zwetsloot  vrz.  
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Agenda 2021  V.V. De Kolibri          

14 januari  Sprekersavond (gaat niet door ivm maatregelen t/m 19 januari) 
30 januari  Vogelmarkt (onder voorbehoud) 
11 februari  Sprekersavond Oege Rinzema Natuurfoto’s  (onder voorbehoud) 
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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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 
 

Saleh Showan Noordwijk 1-1 

Barnhoorn W. Katwijk 5-1 
Homan T.P.J. Sassenheim 6-1 

Lommerse P. Noordwijkerhout 15-1 

Haasteren R.H. van Voorhout 16-1 
Kins N.F.M. van Noordwijk 20-1 

Ven C.G.A. vd Noordwijkerhout 20-1 
Does J.M.W. Noordwijk 23-1 

Spruyt C.W.A.J. Noordwijk 23-1 
Wijnands A.J.M. Noordwijkerhout 26-1 

 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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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 
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 
 

 
 
 
 
 

 

Uw pen via de mail? 
 

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

mailto:info@4allprints.nl
mailto:convdven@hotmail.com
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TE KOOP AANGEBODEN  
Twee kooien voor tropen. 
115 x 60 x 26 cm (35 euro)  
115 x 39 x 26 cm (25 euro)  
Deze 2 kooien samen in een koop 50 
euro.  Inclusief voerschaaltjes, 
drinkfontein en zitstokken. Kan eventueel 
bezorgd worden tegen kleine vergoeding 
Rein Schoonderwoerd 06-10629049 
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Spreuk van de maand: 

Intelligentie zonder ambitie is als een vogel zonder vleugels  

 

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 !! 

https://www.citaten-en-wijsheden.nl/4580
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Blauw van de kou. Over blauwe reigers en winterweer 
De welbekende blauwe reiger is vooral een standvogel. Mocht er een koude winter komen, dan 
moet hij het dus hier zien te rooien. Uit verschillende tellingen van Sovon-vrijwilligers blijkt dat 
echt winterweer nogal wat gevolgen heeft voor deze reiger.    

Nederland is in Europa met ongeveer tienduizend broedparen een hotspot voor blauwe 
reigers. Ons land kent dan wel niet de grootste populatie, maar heeft er bijna net zoveel als 
Groot-Brittannië en bijna half zoveel als het eveneens veel grotere Duitsland en Frankrijk. 
Verder weg nemen de dichtheden snel af. Deze reigers hebben echter een erg groot 
verspreidingsgebied en broeden oostelijk tot in Japan en zuidelijk tot in Zuid-Afrika. 

Tellingen 
Blauwe reigers worden met verschillende telprojecten gevolgd. In het vroege voorjaar tellen 
vogelaars het aantal bezette nesten via speciale kolonievogeltellingen. In het winterhalfjaar 
worden ze maandelijks tijdens de watervogeltellingen in grote, waterrijke gebieden geteld. 
Tenslotte wordt de winterstand ook gevolgd via punttellingen in december (PTT), die het hele 
land bestrijken. We hebben de gegevens uit deze telreeksen op een rij gezet om na te gaan 
wat het effect van koude winters is. 

Kou hakt erin 
De vermaarde populatiebioloog David Lack beschreef al in 1954 het verband tussen de 
wintertemperatuur en de terugval in aantallen blauwe reigers. Het is een relatie die je wel 
verwacht: als slootjes dichtvriezen en muizen diep in hun holen blijven, sta je als reiger toch 
wat verloren in het landschap en wordt de kans dat je sterft groter. Dalen de temperaturen 
langdurig tussen 1 november en 31 maart, dan spreken we van een koude of zelfs strenge 

winter. Hoe koud een winter is, 
wordt vaak uitgedrukt met het 
wintergetal van Hellmann. 

 

Aantalsverloop van de blauwe reiger 
in Nederland volgens de PTT-
tellingen, maandelijkse 
watervogeltellingen en 
broedvogeltellingen. Tevens 
weergegeven is het Hellmanngetal, 
dat is gebaseerd op de temperatuur 
tussen 1 november en 31 maart. Hoe 
hoger het Hellmanngetal, hoe 
kouder de winter. 
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Verliezen 
We hebben de Hellmangetallen vergeleken met de gegevens uit de PTT-tellingen, 
watervogeltellingen en kolonietellingen in het seizoen dat op die winter volgde (figuur 
hierboven). Wat zien we? Na koudere winters daalt het aantal broedende reigers. Maar ook 
het aantal overwinteraars in het seizoen erna. Deze dalingen verwacht je natuurlijk. Wel valt 
op dat het aantal overwinteraars zelfs nog sterker daalt dan het aantal vogels dat broedt. In de 
winter volgend op het broedseizoen, waarin er jongen worden grootgebracht, verwacht je dat 
het verlies al wat is gecompenseerd, maar dat blijkt dus tegen te vallen.   

Broedaantallen herstellen minder snel 
In de figuur zie je ook dat het aantal broedende reigers (rode lijn) minder snel herstelt na een 
koude winter dan de winteraantallen (blauwe lijnen). Hoe kunnen we dat verklaren? We doen 
een poging: het aantal bezette nesten in een kolonie hangt samen met het aantal vogels dat 
de winter overleeft, maar misschien ook wel met het aandeel van de populatie dat een 
broedpoging onderneemt. Blauwe reigers beginnen in de regel al zeer vroeg in het voorjaar, in 
feite al in de winter, met nestbouw. Dit gaat gepaard met veel commotie en kost waarschijnlijk 
veel energie. Dan is het niet zo moeilijk voor te stellen dat je daar als reiger minder zin in hebt 
na een tijdje zweven op het randje van de dood. Zo’n mechanisme van een jaartje overslaan is 
niet vreemd bij een langlevende soort als de blauwe reiger, zeker als dat ervoor kan zorgen dat 
je zelf een jaar langer leeft (de oudste [geringde] Nederlandse blauwe reiger werd 38 jaar!). 
Het aandeel blauwe reigers 
dat gaat broeden zou 
weleens sterk van hun 
conditie na de winter 
kunnen afhangen, waardoor 
de broedpopulatie een 
andere ontwikkeling laat 
zien dan het aantal 
overwinteraars. 

 
Nestelen kost veel energie 
voor vogels en gaat gepaard 
met conflicten in de kolonie 
(Bron: Piet Munsterman) 

De kou in: het fietsrondje voor de wetenschap 
Deze inzichten konden we op een rij zetten dankzij onder andere de PTT-tellingen die al sinds 
1978 gedaan worden. Tussen 15 december en 1 januari gaan meer dan zeshonderd vogelaars, 
veelal met de fiets, op pad om alle vogels vanaf twintig telpunten te tellen. 
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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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BirdLife: geen enkel biodiversiteitsdoel gehaald 
Het is geen fraaie conclusie: wereldwijd falen we in elke doelstelling voor het behoud van 
biodiversiteit. In het onlangs verschenen State of the world birds analyseren BirdLife-
onderzoekers de doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag van Aichi, Nagasaki 2000. 
Wereldleiders maakten destijds 20 afspraken om het wereldwijde natuurverlies te stoppen in 
2010. Daar is nog altijd vrijwel niets van terechtgekomen – en de vogels laten ons dat zien.   
Het mag intussen overal bekend zijn; we putten de planeet uit. Natuur en (kansarme) mensen 
zijn de dupe. Rond de eeuwwisseling hadden de grote uitdagingen in de wereld (armoede en 
ongelijkheid, het uitsterven van soorten, de teloorgang van de natuur) flink aangepakt moeten 
zijn. Dat is destijds vastgelegd in ‘milleniumdoelen’. Toen die van geen kanten gehaald 
werden, gaven de wereldleiders elkaar wat meer tijd, een extra decennium om de trend te 
keren. 
Ook dat werd een fiasco. De klimaatcrisis kreeg wel meer prioriteit, maar nu we met COVID-
19-worden geconfronteerd, dreigen de problemen van natuur en biodiversiteit weer verder 
naar de achtergrond te verdwijnen. Ondanks de beloftes van regeringsleiders. 

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! 

 
Beste wensen 2021 
We wensen je een nieuw jaar 
bruisend en sprankelend, 
stralend en schitterend, 
gezond en gelukkig, 
zorgeloos en prachtig! 
Bestuur V.V. De Kolibri 
 

https://birdlife.us7.list-manage.com/track/click?u=9d038fec22941c8c91b775879&id=1e6d8f07e5&e=f88a1c40c8
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BirdLife International - de koepelorganisatie waartoe ook Vogelbescherming behoort - 
analyseerde hoe het gaat met de vogels op onze planeet aan de hand van doelstellingen uit 
2000 op het gebied van biodiversiteit. Dat maakt eens te meer duidelijk hoe beroerd de 
situatie is. 

Spreeuwenzwerm / Philip Egmond van Waesberge 
 
Natuur als bondgenoot 
Manon Tentij, hoofd van de afdeling Bescherming van Vogelbescherming: “Vogels zijn, 
wereldwijd, de best onderzochte groep van soorten. Daarmee zijn ze een goede graadmeter 
voor de toestand van de natuur. En die is, ondanks plaatselijke successen, zorgelijker dan ooit: 
steeds meer soorten zijn met uitsterven bedreigd, 1 op de 8 zelfs! Ook in Nederland. Zo 
hebben wij internationaal een flinke verantwoordelijkheid voor weidevogels, maar daar gaat 
het al ruim een halve eeuw erg slecht mee.” 
“Ook juist algemene soorten, zoals de spreeuw en de huismus, staan onder druk. Het is de 
grimmige realiteit dat de mens zelf de oorzaak is van het massaal uitsterven van dieren. En dat 
terwijl natuur - los van de waarde die natuur op zich zelf heeft -, óók onze eigen fysieke en 
mentale gezondheid versterkt en ook nog goed is voor de economie. Natuur is onze 
bondgenoot.” 
 
Snelheid uitsterven vertraagd 
Zijn er dan geen lichtpuntjes? Gelukkig wel, vertelt Tentij: “Natuurbescherming heeft zin. Zo 
helpen vogels wereldwijd mensen bewust te maken van de biodiversiteitscrisis. En meer dan 
dat, vogels bieden een sleutel tot tal van veranderingen en acties. Als gevolg van de acties van 
natuurbeschermers is het uitsterven van 18 vogelsoorten afgewend, en is de snelheid 
waarmee vogelsoorten uitsterven met 40% vertraagd ten opzichte van de wereld zónder 
natuurbescherming. Dat is een grote streep onder het belang van natuurbescherming en van 
organisaties, zoals Vogelbescherming, BirdLife en vele andere, die zich hiervoor inzetten.”    
 

https://www.vogelbescherming.nl/spreeuw
https://www.vogelbescherming.nl/huismus
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Vogelbestand 
Tropen Goudkapfiskaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Gouldamadine  W.P.Anthonissen 0252-375668 
Tropen Gouldamadine  M.van Duin 06-12678579 

Tropen Gouldamadine  J.C.Elstgeest 023-5848543 

Tropen Gouldamadine  J.A.Opdam 06-53457014 
Tropen Gouldamadine  C.Spruijt 071-3611368 

Tropen Gouldamadine  C.J. Wittekoek 023-7501630 
Tropen Gouldamadine  J.Witteman 0252-518983 

Tropen Groene Kardinaal C.W.H. van Saase 0252-529856 

Tropen Japanse meeuwen P.Brand 06-37194149 
Tropen Japanse meeuwen M.van Duin 06-12678579 

Tropen Japanse meeuwen C.J. Wittekoek 023-7501630 
Tropen Japanse nachtegaal W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Japanse nachtegaal C.W.H. van Saase 0252-529856 
Tropen Kastanjeruglijster J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Loodbekje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Maskeramadine O.Rinzema 0252-220646 
Tropen Mexicaanse roodmus J.A.Opdam 06-53457014 

Tropen Mexicaanse roodmus C.Spruijt 071-3611368 
Tropen Mexicaanse roodmus C.J. Wittekoek 023-7506130 

Tropen Mexicaanse roodmus B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Tropen Oranjekaakje Theo Helmink 023-5290544 
Tropen Rijstvogels S.Alsemgeest 071-3619025 

Tropen Rijstvogels H.Hogervorst 06-53487490 
Tropen Rijstvogels A.H.v.d.Meer 0252-376624 

Tropen Rijstvogels Chris Verdegaal 0252-373531 
Tropen Rijstvogels C.J. Wittekoek 023-7501630 

Tropen Rode Kardinaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Rode Kardinaal C.W.H. van Saase 0252-529856 
Tropen Rode Kardinaal J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Tropen Roodoor buul buul J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 
 

 

 

 

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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Weinig ijs: veel ijsvogels en winterkoninkjes 
De ijsvogels en winterkoningen gaan als 
een speer, dankzij jaren met zachte, 
warme winters. Ze hebben dan wel 
stoere namen, maar kunnen totaal niet 
tegen kou en profiteren van het gebrek 
aan sneeuw en ijs. 
Dit moeten haast wel twee bikkels van 
vogels zijn die helemaal opfleuren in de 
kou: ijsvogels en winterkoningen. 
Althans, dat zou je denken met zulke 
namen. Niets is echter minder waar: 
massale sterfte komt voor tijdens strenge winters, zoals tussen 2009 - 2010 - 2011. Dankzij de 
relatief milde winters die daarop volgden, gaat het ze nu gelukkig erg goed. 
 
Dit moeten haast wel twee bikkels van vogels zijn die helemaal opfleuren in de kou: ijsvogels en 
winterkoningen. 
Vanwaar die stoere namen? 

De ijsvogel heet waarschijnlijk zo, omdat hij in winters met veel vorst vaak wordt gezien bij een 
wak in het ijs: de enige plek met open water waar nog een visje te vangen is. Of de naam is 
afgeleide van het Germaanse ‘eisenvogel’ (ijzeren vogel) en heeft helemaal niets met 
temperatuur te maken, maar met zijn metaalblauwe glans. 

Dan ‘winterkoning’. Volgens een Griekse sage hielden vogels in het bos op een winterdag een 
wedstrijd wie de koning van de dieren mocht zijn. Lang verhaal kort: de winterkoning won en 
vandaar de naam. Of, ze heten zo omdat ze ook ’s winters, soms zelfs tijdens een 
sneeuwstorm, ongestoord hun liedje zitten te zingen om hun broodnodige winterterritorium 
te verdedigen. 

 
IJs is de grootste vijand van de ijsvogel, die 
helder, open water nodig heeft om naar 
vissen te duiken. 
IJs is de vijand 

IJsvogels en winterkoningen overwinteren in 
Nederland, maar hebben een bloedhekel aan 
strenge vorst en sneeuw. IJs is echt de 
grootste vijand van de ijsvogel, die helder, 
open water nodig heeft om naar vissen te 

https://www.vogelbescherming.nl/ijsvogel
https://www.vogelbescherming.nl/winterkoning
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/bevolkingsexplosie-van-winterkoningen-in-de-maak
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/bevolkingsexplosie-van-winterkoningen-in-de-maak
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duiken. Is dat er niet, dan nemen zijn vetreserves af. Daardoor heeft hij niet alleen te weinig 
energie om warm te blijven, maar ook te weinig vet om de veren waterafstotend te maken. En 
als hij dan eindelijk wel kan duiken naar vis, neemt het verenkleed te veel van het ijskoude 
water op. De winterkoning vindt simpelweg te weinig insecten en andere kleine diertjes als er 
een pak sneeuw ligt. 
 
Veel nesten, veel vrouwtjes en dat een paar keer per seizoen. Zo trekt de winterkoning snel 
bij. 

Zes nesten, dat tikt aan 

Onhandig! Niet tegen kou kunnen 
en dan in een land wonen waar ’s 
winters de ijsbloemen op de 
ramen staan (stonden?) Toch 
gedijen winterkoning en ijsvogel 
hier goed. Dat komt omdat ze in 
milde jaren zeer snel, veel jongen 
kunnen grootbrengen. Ter 
illustratie: een winterkoning 
mannetje bouwt wel vier tot zes 

nesten en hoopt niet één, maar wel twee of drie vrouwtjes te strikken. Als dan de eerste 
generatie jongen is uitgevlogen, volgt er meestal nog een tweede en soms zelfs een derde. Dat 
tikt aan. 
 
IJsvogels krijgen in milde jaren ook zeer snel veel jongen groot, maar hebben toch langer last 
van koude winters. 

Winterkoning trekt sneller bij 

Er zit ook een subtiel verschil in 
de reactie van winterkoning en 
ijsvogel op vorst, blijkt 
uit onderzoek van Sovon. Een 
koude winter deelt een harde 
klap uit aan winterkoningen. Dat 
trekt binnen een paar zachte 
jaren weer bij en na vier milde 
winters groeien de aantallen niet 
nog verder, maar blijven stabiel. 
Bij de ijsvogel, daarentegen, 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/hoe-reageren-ijsvogel-en-winterkoning-op-winterweer-een-analyse-op-basis-van-het-ptt
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kunnen de gevolgen van een koude winter tot meer dan tien jaar later nog merkbaar zijn. 
Zolang er zachte winters blijven komen, blijven hun aantallen dan ook toenemen, zelfs tot na 
de twaalfde zachte winter op rij. 
 
Misschien trekt een deel van de winterkoningen tóch zuidelijk en vult de populatie bij 
terugkomst weer aan. 

Waarom herstelt ijsvogel 
langzamer? 

Mogelijk trekt een deel van de 
winterkoninkjes tóch zuidelijker 
waar het warmer is en er meer 
insecten zijn, concludeert Sovon. 
En als ze dan terugkomen, nemen 
ze snel de territoria van hun in 
overleden soortgenoten in bezit. 
Dat kan hun snelle herstel 
verklaren. Waarom doen ijsvogels 
dan niet hetzelfde? Misschien wel 

omdat er zo weinig écht goede territoria voor ze zijn in Nederland. Dan weegt het risico op ijs 
wellicht wel op tegen het houden van zo’n goed leefgebied. Je moet tenslotte maar zien wat je 
weer kan krijgen als je weg bent geweest, dus wagen ze de gok. 
 

Warme winters zichtbaar bij Tuinvogeltelling 

Leuk weetje: bij de Tuinvogeltelling zien we de lange periode met relatief warme winters ook 
terug in het aantal ijsvogels en winterkoningen dat de deelnemers telden in hun tuin. Zo 
werden er in januari 2011 maar 36 ijsvogels geteld en vorig jaar 2019 maar liefst 343. 
Winterkoningen: 5.612 in 2011 en vorig jaar 2019 wel 12.534! Benieuwd wat deze winter ons 
zal brengen? Tel mee en beleef het mee: wie weet wel een ijsvogel of winterkoning in úw tuin 
dit jaar. 
Door Jeanet van Zoelen 
Medewerker Vogelbescherming 
 
 

 

 

 

 

Lever eens een mooi artikel aan voor ons 
maandblad. Een foto erbij is leuk, maar als dat 

moeilijk is, wordt dat door ons verzorgd. 

http://www.tuinvogeltelling.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/?auteur=1252
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