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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 juni 2021 medio  
29 mei 2021 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Eentonig.  
In het voorwoord voor de Parkieten Sociëteit schreef ik het ook al. We 
zijn een jaar verder en nog niet veel opgeschoten. Er mag nog steeds 
heel weinig en de ziekenhuizen liggen vol. Toch neemt de overheid een 
eerste kleine risico, door iets te gaan versoepelen. Dat heeft ons op het 
idee gebracht om ook te gaan versoepelen. De vergadering van 6 mei 
kunnen we wel vergeten dat die doorgaat. De vogelmarkt van mei daar 
geloof ik wel in, dat deze doorgang kan vinden. De versoepeling wat ons 

betreft is om op donderdag 10 juni een inloop vergadering te houden. De geplande 
jaarvergadering verschuiven we dan naar september. Op zaterdag 26 juni willen we dan een 
extra vogelmarkt gaan houden. We hebben al zoveel gemist, een extra kan geen kwaad. Of het 
definitief door gaat horen we op de vergadering van 10 juni. Het Victorhuis is wel al bekend 
met deze data.  
Ook een barbecue eind augustus om het nieuwe seizoen te openen lijkt ons wel fijn om te 
doen. Hoe, waar en wanneer. Dat willen we graag op de vergadering regelen, als we weer bij 
elkaar zijn. We kunnen er alvast over nadenken.  
 
Wat wij nog niet hebben gedaan, deed de bond wel via de digitale weg. Namelijk de algemene 
jaarvergadering. Wel in afgeslankte vorm wat betreft personen, maar wel met goedkeuring 
van de bondsraad.  
Enkele punten uit dat jaarverslag. 

• De 3 voorstellen waarvoor wij gekozen hebben zijn ruim behaald, Albert Zomer 
herkozen, Huub Mertens nieuw in het bestuur en de wijzigingen Statuten en 
Huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd. 

• De bond heeft het jaar afgesloten met een verlies van € 40.490, -. Een grote post, 
namelijk teruggave BTW werd door de belastingdienst niet geaccepteerd € 90.000, - 
Dat is mede de oorzaak dat er negatief wordt afgesloten. 

• Het leden aantal is met 286 verminderd naar 19029 leden. Wel is de indruk door de start 
van de facebook groep Nederlandse Vogelliefhebbers-NBvV. Deze is in korte tijd 
uitgegroeid van 0 naar 5000 leden. In de toekomst zullen via dit podium ongetwijfeld 
weer nieuwe leden aansluiten.  

• 21 verenigingen zijn opgeheven en 5 gefuseerd. 

• Ook was er aandacht voor het overlijden van Piet Onderderlinden, een groot verlies 
voor de Bond. 

• Per 1 mei wordt Onze Vogels in een nieuw jasje gestoken, dit naar aanleiding van de 
vele suggesties zoals deze door vele zijn aangereikt. Ook heeft zij een nieuwe drukker in 
de arm genomen, wat op jaar basis een kleine €15.000, - oplevert.  
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• Ook wordt er hard gewerkt om in 2023 de ringen te bestellen zonder de tussenkomst 
van de ringencommissaris. 

•  Voor zover het ernaar uitziet zal de NK in 2022 en 2023 nog in Zwolle gehouden 
worden. Naar een andere locatie wordt gekeken. Men kijkt ook naar de mogelijkheid 
om minder ruimte te huren en mogelijk minder showdagen. 

• De inkomsten van de ringen is een grote bron van de Bond, maar door de technische 
ontwikkelingen en de onderdelen gaat men kijken wat nodig is voor de toekomst. Ook 
in verband met het ringen bestellen door de leden. 

• De kascontrole heeft de penningmeester decharge verleent voor het te voeren 
financiële beleid over het jaar 2020. 

• Voor verdere informatie over het jaarverslag kunt U vinden op de website van de Bond. 
 
Al onze sponsors hebben weer voor een heel jaar de portemonnee getrokken. Ook in deze 
zware tijd voor sommige van hen, laten ze de vereniging niet in de kou staan. Daar is een 
woord van dank wel voor op zijn plaats. Dus hier bij deze: Hartelijk dank dat u ons wilt blijven 
steunen.   
 
Tachtig procent van mijn vogels hebben eieren of zijn druk in de weer. Schitterend om weer 
mee te maken. De verwachtingen zijn hoog gespannen, benieuwd wat het allemaal brengen 
zal. Een mooie tijd om weer mee te maken. 
Als er nog mensen zijn die trosgierst willen kweken, daar is nu de tijd voor. Als je veel later 
begint worden de zaden niet meer rijp of blijven de aren klein van stuk. Veel succes. 
 
Goed weer bijgepraat te hebben en sluit weer af met, Pas goed op elkaar, en voor iedereen 
een goede gezondheid.  
Graag tot later, 

B. Zwetsloot vrz.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Spreuk van de maand: 
Menigeen verbeeldt zich een dierenvriend te zijn omdat hij een gevangen 

vogel onderhoudt. 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 
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Agenda 2021  V.V. De Kolibri          

29 mei   Vogelmarkt 
05 juni    Wandelen in de waterleidingduinen o.l.v. Siem Vos (Info zie elders) 
10 juni   Ledenvergadering Victorhuis 
26 juni    (extra) Vogelmarkt (definitief besluit 10 juni) 
Xx augustus  Barbecue (definitief besluit 10 juni) 
28 augustus  Vogelmarkt 
02 september  Jaarvergadering 2020  
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, hangt af 
van de maatregelen die ons tegen die tijd zijn opgelegd. Dus alle data onder 
voorbehoud. 

Natuurjournaal: Bruine kiekendief keert terug 

De meest algemene kiekendief van Nederland is terug! De bruine kiekendief overwinterde 

zoals veel vogels in Afrika, maar is nu weer in ons land te zien. Kiekendieven kun je in vlucht 

herkennen aan de stand van de vleugels: die staan in de vorm van een v, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de buizerd, die zijn vleugels plat heeft. Als je zo’n vogel ziet, blijf dan eens staan 

om te kijken. Het mannetje bruine kiekendief houdt namelijk direct bij aankomst in Nederland 

zijn baltsvlucht. Hoog in de lucht vliegt hij, met diepe golvende bewegingen, tot hij zich 

roepend op zijn zij gooit en zich naar beneden laat vallen. Een spectaculair gezicht! 

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl 

Foto’s: Hans Dekker, Saxifraga; Nely Honig, Saxifraga 

https://naturetoday.nl/#/soort/21683
https://naturetoday.nl/#/
http://www.saxifraga.nl/
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Ringen bestellen voor het kweekjaar 2022     
 

Om zeker te zijn dat u tijdig uw ringen in huis heeft is het van belang goed in de gaten 
te houden wanneer de 4 bestelrondes bij de NBvV precies vallen. 

 

U kunt ringen per mail bestellen via ringenbestellen.dekolibri@gmail.com of door het 
bestelformulier (incl. verschuldigde bedrag - let op 3 euro behandelingskosten) in de 

bus te doen bij: 
Christian van der Ven 

Quarles van Uffordstraat 66 
2202 NJ Noordwijk  

 

* graag bij het bestellen van ringen voor inheemse soorten het daarvoor bestemde 
formulier volledig ingevuld indienen. Zonder volledig formulier kan er helaas geen 

bestelling geplaatst worden.  
 

Voor de volledigheid de besteldata voor het komende kweekseizoen nog even onder 
elkaar: 

 

Bestelronde #1 
Bestelling indienen vóór 28 april 2021 

Uitlevering ringen vanaf 01 oktober 2021 
 

Bestelronde #2 
Bestelling indienen vóór 13 september 2021 
Uitlevering ringen vanaf 15 december 2021 

 

Bestelronde #3 
Bestelling indienen vóór 13 januari 2022 

Uitlevering ringen vanaf 01 april 2022 
 

Bestelronde #4 
Bestelling indienen vóór 13 maart 2022 

Uitlevering ringen vanaf 15 mei 2022 
 

Heeft u nu (nog) ringen nodig voor 1 oktober 2021, voor kweekseizoen 2021, dan is dit 
alleen nog als spoedbestelling te plaatsen.  

 

Voor vragen kun je gerust een mailtje sturen aan: ringenbestellen.dekolibri@gmail.com 
    

 

        

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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Pronk E.M Voorhout 1-5 

Schooten P.van Voorhout 1-5 
Nasveld S Voorhout 3-5 

Bierman A.T.M Lisse 4-5 

Alsemgeest S.L.J Noordwijk 7-5 
Ven Chr. vd Noordwijk 8-5 

Valk C.v.d. Noordwijkerhout 9-5 
Elstgeest Jos Bennebroek 10-5 

Duivenvoorden A.P. Noordwijkerhout 11-5 
Geerlings Dex Noordwijkerhout 13-5 

Loon T. van Sassenheim 16-5 

Haasnoot H.J. Noordwijkerhout 19-5 
Zwetsloot B.J. Voorhout 22-5 

Jansen C.N.M. Noordwijkerhout 23-5 

 5  7 2 3 6   

 1     9  3 

8 6    4 2   

3  7  8 9 1  6 

       3 8 

  4  5 6    

 4  2  1    

2     7 5  9 

9 7     8   

    1   3 6 

3   4    9  

8 6   9  2   

5        2 

 3  7  5    

  1   3 7  4 

  4       

 7  8   1  9 

 2 8 1  6 4 7  

 

Bij gebrek aan vogelmarkten en wel kweken, mag u uw vogels ook 
hier bij Vraag en Aanbod aanbieden. Je weet maar nooit! 
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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 

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 !! 

Reminder ringen bestellen 
 

U heeft nog tot vrijdag 28 april 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 01-oktober 2021 
 

mailto:info@4allprints.nl
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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VRAAG EN AANBOD 
 

Gevraagd  Koppel Agapornis roseicollis wildkleur, koppel lutino 
  Koppel Agapornis fisherie wildkleur 
  Koppel Agapornis personata wildkleur 
  S.v.p. geen toverballen 
Arno Ooms 
06 44 04 80 90 of mail arno.ooms@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 juni Duinwandeling 
We gaan lopen in de waterleidingduinen 
Siem Vos is bereid gevonden onze gids te zijn. Hij gaat een 
mooie route voor ons samenstellen. 
 
We starten bij ’t Panneland 
 
07.45 uur Verzamelen parkeerplaats 
08.00 uur Vertrek 
10.30 uur (ongeveer) Terug bij ’t Panneland 
 
Natuurlijk sluiten we af met koffie en appelpunt. 
(terrassen open/coronaproef) 
Draag geen felle kleding en neem gerust je verrekijker en/of 
camera mee. 
Geef je op uiterlijk 1 juni via Mail secretaris@dekolibri.com 
of telefoon 06-44048090 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Help Leidse biologen de slachtoffers van corona-afval in kaart te brengen 

Naturalis Biodiversity Center, Universiteit Leiden 
Corona-afval doodt dieren over de hele wereld. De mondmaskers en handschoentjes die ons 
moeten beschermen, zijn juist gevaarlijk voor de dieren om ons heen. Leidse biologen willen 
weten hoe groot het probleem precies is. De wetenschappers vragen hulp van iedereen om de 
gevolgen beter in kaart te brengen. 

Het begon allemaal toen zwerfvuilonderzoekers in de Leidse grachten een baars vonden die 

gevangen was geraakt in een latex handschoen. Het is, voor zover bekend, het eerste 

Nederlandse slachtoffer van corona-afval. Sindsdien proberen ze de gevolgen van de corona-

afvalberg voor de dierenwereld in beeld te krijgen. 

Biologen Auke-Florian Hiemstra van Naturalis en Liselotte 

Rambonnet van de Universiteit Leiden begonnen aan een 

zoektocht om te achterhalen hoe vaak en waar interacties 

tussen corona-afval en dieren voorkomen. Ze verzamelden 

observaties van Brazilië tot Maleisië, van sociale media tot 

lokale kranten en internationale nieuwswebsites. Een vos 

in Engeland, vogels in Canada, egels, meeuwen, krabben 

en vleermuizen – allerlei dieren, overal, raken verstrikt in 

mondkapjes, zo bleek. 

Amerikaanse roodborst verstrikt in een mondkapje (Bron: 

Sandra Denisuk) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=92
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=327
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Pinguïn 

Ze vonden berichten over apen die kauwen op mondkapjes, en over een pinguïn met een 

mondkapje in de maag. Ook huisdieren, met name honden, bleken mondkapjes in te slikken. 

“Dieren raken verzwakt door de verstrikkingen, of verhongeren door het plastic in hun maag”, 

benadrukt Rambonnet. De diversiteit aan dieren die beïnvloed worden door het corona-afval 

is groot. “Gewervelden en ongewervelden, en of ze nou op het land leven, in zoet of in zout 

water: er zijn dieren die verstrikt raken, of gevangen komen te zitten in het corona-afval’, 

vertelt Hiemstra. 

Ook zijn er dieren die het afval gebruiken als nestmateriaal, zo schrijven ze in hun 

overzichtsartikel in het vakblad Animal Biology. Meerkoeten in de Nederlandse grachten 

gebruiken mondkapjes en handschoentjes als nestmateriaal: het artikel is zelfs de eerste 

wetenschappelijke beschrijving van coronavuil in nesten. “Ook verpakkingen van zakdoekjes 

werden teruggevonden in de vogelnesten. Zelfs de symptomen van COVID-19 zie je dus terug 

in de bouwsels van dieren” aldus Hiemstra. 

Citizen Science 

De Leidse wetenschappers konden hun overzicht opbouwen dankzij de observaties van 

fotografen, zwerfvuilrapers, vogelaars, wildopvangcentra en dierenartsen die hun 

waarnemingen delen via sociale en traditionele media. Rambonnet: “Daardoor leren we meer 

over de impact van dit soort wegwerpproducten op de natuur. We roepen mensen dus op om 

hun waarnemingen te blijven delen voor een up-to-date overzicht.” Voor dat doel heeft het 

tweetal de website Covidlitter.com opgezet. Zij en Hiemstra hopen dat mensen zich dankzij dit 

overzicht meer bewust worden van het gevaar van de mondkapjes en handschoentjes in de 

natuur. Ze roepen daarnaast iedereen op om herbruikbare mondkapjes te gebruiken. De 

handschoen met de vis erin, en de 

coronanesten worden geëxposeerd in 

Leiden, in het brughuisje op de 

Marebrug. 

Biologen Auke-Florian Hiemstra en 

Liselotte Rambonnet tonen een 

'coronanest' (Bron: Alexander Schippers) 

 

http://www.covidlitter.com/
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Meer informatie 

• Artikel The effects of COVID-19 litter on animal life 

• Meer weten over het drijfvuilproject van de twee onderzoekers? Of gratis meedoen aan 

hun opruimtochten per kano? Ga naar Plasticspotter.nl 

• Tekst: Bart Braun, Naturalis Biodiversity Center 

Foto's: Auke-Florian Hiemstra, Naturalis Biodiversity Center (leadfoto: latex handschoen 

waarin baars gevangen was geraakt in Leidse grachten); Sandra Denisuk; Alexander 

Schippers 

 

 

Natuurjournaal 25 maart 2021 

Merel bouwt nest. 

De merel zingt het hoogste lied vanaf daken en andere uitkijkposten. Zijn broedseizoen is 

begonnen en de eerste nesten moeten worden gebouwd. Let eens op of je merels in de 

buurt met takjes rond ziet vliegen; grote kans dat er merels aan het bouwen zijn. Het nest 

bestaat uit droog gras en kleine takjes, en heeft de vorm van een grote kom. De binnenkant 

bekleedt de merel met modder, fijn gras en plantenstengels. Als het nest zorgvuldig 

opgebouwd is, is het nu wachten tot de eerste jongen over een paar weken uit het ei 

kruipen. 

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl 

 

https://brill.com/view/journals/ab/aop/article-10.1163-15707563-bja10052/article-10.1163-15707563-bja10052.xml
https://www.plasticspotter.nl/drijfvuilvissen
http://www.naturalis.nl/
https://naturetoday.nl/#/soort/3750
https://naturetoday.nl/


V.V. De Kolibri 2021                             14                                    Noordwijkerhout 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



V.V. De Kolibri 2021                             15                                    Noordwijkerhout 

 

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 
Kanarie Algemeen J.M.W.Does 071-3615884 

Kanarie Algemeen J.C.Elstgeest 023-5848543 
Kanarie Algemeen H.Geerlings 06-53136466 

Kanarie Algemeen C.Guldemond 0252-370745 

Kanarie Algemeen H.Hogervorst 06-53487490 
Kanarie Algemeen P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Kanarie Algemeen J.v.d.Luijt 0252-215633 
Kanarie Algemeen J.A. Opdam 653457014 

Kanarie Algemeen R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Kanarie Algemeen C.W.H. van Saase 0252-529856 
Kanarie Algemeen A.J.H.Verlaan 0252-518600 

Kanarie Algemeen C.A.van Winsen 06-51886696 
Kanarie Algemeen C.J. Wittekoek 023-7501630 

Kanarie Algemeen W.A.M. Zonneveld 071-3610391 
Kanarie Crestbred R.v.Zundert 06-41423184 

Kanarie Five fancy N.de Keizer 06-19101244 

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

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

Kanarie Geel intensief E.M.v.Noord 071-3011118 

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

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

Kanarie Geel Mozaiek   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 
Kanarie Geel schimmel N.de Keizer 06-19101244 

Kanarie Geel schimmel S.Nasveld 0252-217308 

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

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

 

 

 

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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Schotse broedvogels hebben het beter dan de Engelse 
 
Recent broedvogelonderzoek bracht aan het licht dat de afname van broedvogels in Engeland 
groter is dan in Schotland. Tot nu toe werd aangenomen dat de achteruitgang vooral werd 
beïnvloed door factoren in de Zuid-Europese en Afrikaanse overwinteringsgebieden. Een 
nieuw onderzoek door de British Trust for Ornithology (BTO) maakt echter duidelijk het 
probleem zich evenzeer situeert in de broedgebieden en langs de trekroutes. 
Wetenschappers die het onderzoek voor de BTO uitvoerden, analyseerden data van 46 
zangvogels en verwanten. Zowel standvogels (die niet weg trekken), korte afstandstrekkers 
(soorten die zuidelijk in continentaal Europa overwinteren ) als lange afstandstrekkers 
(soorten die overwinteren in tropisch Afrika) werden hierbij vergeleken. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Tuinfluiter, een uitgesproken Afrika-trekker, doet het in Schotland beter, in Engeland niet 
(foto: Glenn Vermeersch) 
 
Globaal genomen bewees het onderzoek uit dat Schotse broedvogels het beter doen dan hun 
Engelse soortgenoten. Verschillende soorten namen toe in Schotland en af in Engeland, of de 
afname verliep in Schotland tegen een lager tempo dan in Engeland. Dat verschil was 
markanter bij de lange afstandstrekkers. Huiszwaluw en Tuinfluiter zijn enkele voorbeelden 
van soorten die in Schotland toenemen, maar niet in Engeland. 
Tussen 1994 en 2007 bleek de snelheid van de populatie-afname voor 19 standvogels en 15 
lange afstandstrekkers duidelijk te verschillen. Voor 12 korte afstandstrekkers bleek de afname 
in de twee landen echter simultaan te verlopen. 
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Vijf van de zes lange afstandstrekkers die overwinteren in de droge streken in Afrika nemen 
toe in Groot-Brittannië. De zeven onderzochte soorten die overwinteren in vochtige streken 
van Afrika daarentegen, vertonen alle een duidelijke achteruitgang in Engeland, maar in 
Schotland namen er daarvan vijf toe. Alle onderzochte soorten nemen dus sneller toe in 
Schotland, en alleen in Engeland nemen de overwinteraars van vochtige streken in Afrika af. 
 
Dat wijst erop dat populatietrends kunnen worden beïnvloed door een combinatie van 
processen tijdens het broedseizoen en de wintercondities en risico’s die gepaard gaan met het 
trekken over lange afstanden. Hoewel heel wat trekvogels worden geconfronteerd met de 
harder wordende condities tijdens de trek, ziet het ernaar uit dat de Schotse 
voortplantingsomstandigheden optimaler zijn dan in Engeland. 
Dat verschil is mogelijk gerelateerd aan het verschil in landgebruik tussen de twee landen, 
zoals de lagere landbouwintensifiëring in Schotland. Verder onderzoek van die geografische 
verschillen is essentieel om de echte problemen te determineren. We moeten er dus duidelijk 
rekening mee houden dat de bedreigingen van vele trekvogels, waaronder verschillende Rode 
Lijst-soorten, zich evengoed in de broedgebieden zullen situeren en niet vooral in de 
overwinteringsgebieden of langs de trekroutes zoals tot nu toe werd aangenomen. 
 
Tekst: Gerald Driessens, Natuurpunt Studie 
Foto: Glenn Vermeersch 
 

 

Twee vogels in de avondschemering 

Boomklever AWD 2021 Arno Ooms  Zanglijster AWD 2021 Arno Ooms 
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