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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 2022 medio  
29 oktober 2022 

 
 

 

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 v Uffordstraat 66

2202 NJ Noordwijk

06-14179280

ringenbestellen.dekolibri@gmail.com

Materiaalcommissaris

B.J. Zwetsloot (Ben)

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@outlook.com

Coördinator Vogelmarkt

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Coördinator Vogelbestand

F.E.C.W. Hoogervorst (John)

Veenburg 4

2171DW 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 

Ed Hulsebosch             M

Sjaak Alsemgeest       O / M

S. Mourits                   O / M

Ingrid Wesseling       Loterij

www.dekolibri.com

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Rayon en onderlinge tentoonstelling i.v.m 65-jarig bestaan. 
 
De uitnodigingen, reglementen en inschrijfformulieren zijn naar de 
vereniginge van het Rayon. Op dit moment is de eerste inschrijving van 
het Rayon al binnen. Ook voor u als lid staat het reglement in het 
maandblad en ook is het inschrijfformulier erbij in gesloten. Wij willen 
goed voor de dag komen met een mooi en gevarieerde show. U als lid 
kan daarvoor zorgen, en wij de ingrediënten om het te organiseren. 

Maak gebruik van het inschrijfformulier, zorg voor de benodigde vogels. Zo maken wij er met 
zijn allen een mooie happening van. Ik reken op U.   
 
Donderdag 13 oktober is er weer het open podium.  Heeft u wat voor deze avond, laat het ons 
weten, wij luisteren er graag naar. Ook is het weer mogelijk om de inschrijfformulieren in te 
dienen. Of als u er niet uit komt helpen we met invullen ervan. Ook zal de medewerkerslijst 
weer ten tonele verschijnen. De show kan niet zonder de vrijwilligers, die bereid zijn te helpen. 
Bent u niet aanwezig deze avond, schroom dan niet mij te bellen, ik deel u graag in.  
Ook de Duinklievers staan weer klaar om ons te ontvangen.  
 
De dames van de Bingo staan weer in de startblokken, want 20 oktober is niet ver meer weg. 
De prijzen staan al klaar, en wat voor prijzen? Het zal u verbazen wat ze nu weer ons 
voorschotelen. Komt het zien, het resultaat mag er wezen. Een heerlijk avondje uit, wie doet 
ons wat!! 
 
De districtsvergadering is op 21 oktober. Dus op 13 oktober heb ik geen formulieren voor de 
districtstentoonstelling bij me. Kijk dus zelf op onderstaand adres voor de nodige papieren 
voor deze show.  
Dit jaar wordt de Districtsshow Zuid-Holland 2022 georganiseerd door “Stichting 
Districtsshow Zuid-Holland” i.s.m. Eerste Flakkeese Vogelvereniging Middelharnis in 
Dirksland van 14 t/m 17 dec. 2022 Meer op: www.vogelverenigingendistrictzuidholland.nl 
 

Voor degene die hem nog voor de geest kunnen halen, Willem van der Wereld, vader van 
Jeroen en Sander. (De vogelhandelaren die bij ons op de vogelmarkt staan), is op 2 september 
j.l. overleden. Vandaar hun afwezigheid op de markt. Willem heeft jarenlang als 
vogelhandelaar op vele markten gestaan. Vele van ons hebben ongetwijfeld wel een zaken 
met hem gedaan. Dat hij moge rusten in vrede.  
  
Graag tot ziens op donderdag 13 oktober. 

B. Zwetsloot vrz. 
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Agenda 2022  V.V. De Kolibri          

24 september  Vogelmarkt in ’t Victorhuis    11.30 – 14.30 uur 
 
13 oktober  Open Podium in ’t Victorhuis    20.00 uur 
    Rein Schoonderwoerd met Walsrode 2022 
20 oktober  Bingoavond in ’t Victorhuis    20.00 uur 
29 oktober  Vogelmarkt in ’t Victorhuis    11.30 – 14.30 uur 
 
02 november  Inbrengen vogels (leden)    17.00 – 20.00 uur 
03 november  TT Keuring (organisatie) 
04 november  TT-opening      20.00 – 22.00 uur 
05 november  Tentoonstelling      10.00 – 18.00 uur 
06 november  Tentoonstelling      10.00 – 17.00 uur 
06 november  Uitkooien       17.00 uur  
10 november  Sprekersavond in ’t Victorhuis   20.00 uur 
    Himbergen voeders 
26 november  Vogelmarkt in ’t Victorhuis    11.30 – 14.30 uur 
08 december   Uitreiking prijzen TT in ’t Victorhuis  20.00 uur 
17 december  Vogelmarkt in ’t Victorhuis    11.30 – 14.30 uur` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ekster kan het huppelen niet laten 
(mensen handelen naar hun aard) 

 
 

Vogelmarkt bij De Kolibri 
Zaterdag 29 oktober in ’t Victorhuis te 
Noordwijkerhout. 11.30 tot 14.30 uur 
 
Hier komt u voor vogels, voer en benodigdheden of 
een gezellig praatje. En altijd nog wat tafels vrij 
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Duin J.M. van Noordwijkerhout 01-okt 
Ooms A.A. Voorhout 04-okt 

Gulik J.HR van Noordwijk 05-okt 
Velzen J.G. Lisse 10-okt 

Keizer N. de  Lisserbroek 15-okt 

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

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

Nassar S. Hoofddorp 25-okt 

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

Rotteveel R Voorhout 26-okt 
Rinzema O. Voorhout 29-okt 
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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 !! 

LET OP !!!! 
Donderdag 13 oktober (op de ledenavond) 
is de uiterste inschrijfdatum voor de 
komende tentoonstelling. 
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Reglement en prijzenverdeling voor de 65e onderlinge  
vogeltentoonstelling  2022 van v.v.  ,, De Kolibri ” 

Noordwijkerhout en Omstreken 
 

Deze onderlinge tentoonstelling wordt georganiseerd door V.V. ,,De Kolibri ” 
Noordwijkerhout en Omstreken en zal worden gehouden in het 

verenigingsgebouw ,, De Duinklievers ”   Wagenmakerswerf 3   2211HR  
te Noordwijkerhout op: 4  t/m 6 November 2022 

 
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 van de groepen 1 t/m 9 te weten zang/ zang-kleurvogels.  
 
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 3 november 
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2005 geboren is. Op het inschrijfformulier dient men duidelijk JEUGD, alsmede de 
geboortedatum te vermelden. Alleen dan is de inschrijving voor de jeugd geldig. 
 
Art. 6 
De inschrijvingen kunnen via de email benzwetsloot@live.nl en bij Ben Zwetsloot 
Boekhorstlaan 42  2215 BD Voorhout worden ingeleverd. De Uiterste datum is donderdag 
13 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, , losse verkoop  € 2,00 
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. 
B-vogels: overjarige eigen kweekvogels, vogels met ringen met eigen kweeknummer van de 
N.B.v.V., en / of ringen van organisaties  welke zijn aangesloten  bij COM Nederland, die 
volgens vraagprogramma niet meer mee mogen doen.  
C-vogels: open klasse vogels., vogels met of zonder ringen / of seksringen. 
  
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 

mailto:benzwetsloot@live.nl
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verantwoordelijk. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd c.q. uit de 
tentoonstellingsruimte verwijderd. 
 
Art. 10 
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 
2 november  van 17.00 uur  tot  20.00 uur. 
Bij het inkooien dient een inentingsbewijs voorhanden te zijn voor grondvogels, deze dient te 
worden overhandigd aan het T.T. bestuur, en blijft tijdens de keuring en tentoonstelling in het 
bezit van de organiserende vereniging.  Zonder inentingsbewijs worden deze vogels 
geweigerd. 
Leden met eigen kooien, 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 
 
Art. 12 
Tijdens de keuring op donderdag 3 november 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 
In alle hoofdgroepen kunnen stammen ( 4 vogels ) en stellen (2 vogels) ingestuurd worden, 
vogels uit de stammen en stellen dingen NIET mee naar de individuele prijzen. 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. 
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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 
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, dit geldt voor 
vogels in de klasse A – B en C. 
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  22.001 t/m 22.012  sectie K 
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Bolborhynchussoorten 
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 
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       
- Stammen    :  Overige vogels 360  Jeugd   356 
- Stellen         :  Overige vogels 180  Jeugd   178 
- Beneden de 90 punten worden geen prijzen toegekend voor senioren. 
 
Art. 18 
Behaalde prijzen worden uitgereikt op de TT vergadering 8 december 2022 
De niet afgehaalde prijzen neemt het bestuur nog 1 maal mee naar de vergadering van 9 
januari 2020, daarna vallen ze aan de vereniging. 
 
Art. 19 
De vogels moeten worden afgehaald op zondag  6 november 2022  +/-  17.30 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. 
 
           Vogelvereniging ,,De Kolibri” Noordwijkerhout & omstreken 
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Ringen bestellen voor het kweekjaar 2023     

 

Alle bestellingen na 1 april (dus zowel spoedbestellingen 2022 als nieuwe bestellingen voor 
2023) kunnen uitsluitend door de leden zelf besteld worden middels het nieuwe 

bestelsysteem zoals beschreven in OnzeVogels van maart.  
De link naar de site is https://ringennbvv.nl/ 

Op website staat onder het kopje “Vragen” o.a. ook handige instructievideo’s over de wijze 
van inloggen en bestellen. Per 1 april is de nieuwe bestelsite “in de lucht”. Op deze datum 

vervalt dus ook de mogelijkheid om in te loggen voor de Ringencommissaris. 
De NBvV krijgt veel vragen over de noodzaak van het in OnzeVogels genoemde “unieke 

mailadres”. Dit is inderdaad noodzakelijk om in te kunnen loggen en in zoverre uniek dat dit 
mailadres niet al gekoppeld mag zijn aan een andere gebruiker. Men hoeft alleen een 

mailadres te hebben. Mailen ermee hoeft niet. Er komt alleen informatie op binnen als 
“reminder”.  

De bestelde ringen worden direct naar het opgegeven adres van de besteller verzonden. Ook 
ontvangt de besteller een mail met daarin gegevens om de status van de bestelling te volgen.  

 
Vanwege internationale afspraken zullen ringen na 1 oktober 2022 geleverd worden, de 

daarna bestelde ringen zullen binnen een maand worden geleverd. Hiermee vervallen dus de 
bekende bestelrondes. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om een spoedbestelling te plaatsen, 

waarvan de doorlooptijd ong. 14 dagen bedraagt.  
 

Voor vragen over ringen, ringmaten en hoe om te gaan met het nieuwe bestelsysteem kunt u 
zich richten tot de Ringencommissaris. Graag verwijs ik u nog naar OnzeVogels maart voor een 

uitgebreide handleiding en de website van de NBvV.  
 

Heeft u in de tussentijd vragen? Stuur gerust een mail aan 
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com  

 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In geval van vragen weet u mij te 

vinden! 
Christian van der Ven 

Quarles van Uffordstraat 66 
2202 NJ Noordwijk  

0614179280   
 

        

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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Recreatie: verstoorde vogels, ongekende effecten 
Recreatie heeft op veel plaatsen ingrijpende gevolgen voor vogels. Dat blijkt uit een overzicht 
van alle beschikbare internationale literatuur. De verstoring treft niet alleen individuele vogels 
maar ook lokale populaties. “Gelukkig zijn sommige maatregelen ook relatief eenvoudig”, zegt 
onderzoekster Karen Krijgsveld. 

De recente studie naar de effecten van recreatie op vogels (pdf; 8,1 MB) is verricht in opdracht 

van Vogelbescherming Nederland. Er zijn maar liefst 270 nieuwe, internationale onderzoeken 

opgenomen, sinds het laatste literatuuroverzicht in 2008. Gevraagd naar een stelling die al dat 

nieuwe onderzoek zou moeten samenvatten, hoeft de eerste auteur van dit werk, Karen 

Krijgsveld, niet lang na te denken: “Mensen hebben vaak geen idee wat voor effect ze hebben 

op vogels!” 

Strandplevier (Bron: Koos Dansen) 

 

Vergeet de vluchtafstanden 

In het vorige rapport over verstoringen, 

uit 2008, waren de zogeheten 

vluchtafstanden nog een centraal begrip. 

Volgens Krijgsveld moeten we daar 

minder aandacht op vestigen. “De 

afstand waarop een individuele vogel wegvliegt voor een recreant is maar één aspect. De 

recentere literatuur vestigt steeds meer aandacht op de effecten op populaties. Wat betekent 

verstoring voor het broedsucces? En voor de efficiëntie van het voedsel zoeken? Wat zijn de 

https://www.vogelbescherming.nl/docs/ed1780d7-ea3b-4aa1-94d0-985928fa9deb.pdf
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consequenties voor de lokale vogelpopulatie als er veel recreatie is? En daarmee: wat is het 

effect van recreatie op de draagkracht van natuurgebieden voor vogels?” 

Als je het effect van verstoring bekijkt in termen van vluchtafstanden, ben je in veel gevallen 

veel te laat, stelt Krijgsveld. “Zeker een broedvogel die opvliegt is al veel te dicht benaderd. 

Vogels zijn heel sterk aan hun nest gebonden. Wij pleiten dan ook voor het aanhouden van 

bufferzones in plaats van minimale vluchtafstanden. Voor broedende vogels is die bufferzone 

twee keer de vluchtafstand.” 

Minder broedsucces 

Het effect van verstoring op individuele vogels kun je redelijk eenvoudig zien langs paden, stelt 

de onderzoekster. “Langs paden, wegen en ook vaarroutes zie je een brede strook met minder 

vogels. Langs de drukste paden zitten niet alleen minder broedvogels van minder soorten, ze 

brengen ook minder jongen groot en vertrekken sneller naar andere gebieden. 

“Wanneer vogels niet alleen langs paden maar in hun hele leefgebied worden verstoord, zul je 

ook effecten zien op populaties”, zegt Krijgsveld. “Dat zie je onder andere goed op stranden. 

Soorten als de strandplevier of de dwergstern komen nog op heel weinig plekken in ons land 

tot broeden en waar het wel lukt is het broedsucces erg laag. Daar mag je dus zonder meer 

stellen dat recreatie de populatiegrootte beperkt.” 

Kitesurfen (Bron: Shutterstock) 

 

 

 

 

 

Watersport 

Net als strandrecreatie drukt waterrecreatie in ons land een stevige stempel op het 

voorkomen van broedvogels. Krijgsveld: “We zijn echt een watersportland. Maar op open 

water is de verstoring relatief groot. Een langsrazende motorboot heeft een relatief langdurig 

effect op een heel groot gebied. En even later komt de volgende boot alweer langs. Daardoor 
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zitten er op meren waar gerecreëerd wordt substantieel minder vogels. Tegelijk zie je daar dat 

er ook met weinig moeite effectieve maatregelen te nemen zijn. Het zoneren van watersport 

werkt als een tierelier!” aldus Krijgsveld. 

Een vorm van watersport die verstorend werkt is het kitesurfen, dat sinds het laatste overzicht 

uit 2008 een enorme vlucht heeft genomen. “Dat is ongeveer de meest bedreigende activiteit 

voor vogels, met die kleurige vliegers die in de lucht onvoorspelbare, snelle bewegingen 

maken. Maar wijs je bepaalde afgebakende stukken water aan voor kiters, dan zie je daar 

direct effect van. Vogels leren dan snel dat de kitesurfers daarbuiten geen gevaar meer 

vormen.” 

Enge vogelaars 

Vogelaars en fotografen hebben misschien de mond vol van verstoringen door kitesurfers en 

ook moutainbikers, maar ook henzelf past wel enige bescheidenheid, benadrukt Krijgsveld. 

“Voor een vogel is weinig zo eng als een mens die continu een telelens op hem richt en steeds 

dichterbij probeert te komen. Het zou goed zijn als de natuurliefhebbers niet alleen mopperen 

op mensen met loslopende honden of fietsers die buiten de paden crossen, maar ook elkaar 

aanspreken op verstorend gedrag.” 

Krijgsveld hoopt dat dit rapport ook vogelaars bewuster maakt van hun verstorende werking. 

“Jij staat misschien maar heel even bij die boom met rode wouwen om een foto te maken. 

Maar wees je bewust dat na jou weer een vogelfotograaf komt. En daarna wéér een, en wéér 

een, en wéér een… Uiteindelijk verlaten de wouwen het nest en sterven de jongen.” 

 

Loslopende hond op het strand (Bron: 

Hans Peeters) 

 

 

 

 

 



V.V. De Kolibri 2022                             17                                    Noordwijkerhout 

 

Bruikbaar handvat 

Leo Bruinzeel, ecoloog bij Vogelbescherming Nederland, is blij met de inzichten uit het 

rapport. “Een terreinbeheerder of een gemeente die, zeg, een wandelpad wil aanleggen door 

een weidevogelgebied, kan daar nooit een écht gedegen onderzoek bij laten doen naar de 

mogelijke verstoring. Door nu als Vogelbescherming dit rapport beschikbaar te stellen aan ‘het 

veld’, hopen we dat die belangrijke kennis wél gebruikt gaat worden bij het inrichten van ons 

landschap.” 

Volgens Bruinzeel bevat het rapport over verstoringen ook een duidelijke waarschuwing. “Met 

de toegenomen druk op de buitenruimte, zeker door de coronacrisis, is het duidelijk dat we 

meer groene ruimte nodig hebben als we willen blijven genieten van natuur mét vogels.” 

#WADdoejij 

Het Waddengebied is een vakantiebestemming voor velen – van natuurliefhebbers tot jonge 

gezinnen. Maar dit prachtige UNESCO Werelderfgoed is ook het leefgebied van miljoenen 

vogels. Helaas maken we het hen, vaak onbedoeld, moeilijk. Dat kan anders, zoals door 

afstand te houden van grote groepen vogels, honden niet achter vogels aan te laten jagen en 

geen afgezette gebieden te betreden. Vogelbescherming voert met andere natuurorganisaties 

campagne om hier aandacht voor te vragen, onder de noemer #WADdoejij Meer 

weten? Waddoejij.nl. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Shutterstock (leadfoto: dwergstern); Koos Dansen; Hans Peeters 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Open Podium 
13 oktober, 20.00 uur 

In ’t Victorhuis 
 

Rein Schoonderwoerd met Walsrode 2022 

https://www.waddoejij.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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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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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april van 10:00 tot 12:00 uur 
Toegang en inbreng gratis 
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk 
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur 
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp  
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering  
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur 
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering 
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Willem Anthonissen  0252-375668 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o. 
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 12:30 uur 
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN  Aalsmeer 
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat door aan de 
redactie via secretaris@dekolibri.com 
 
 

           Waar zijn die vogelmarkten?? 
 
 
 
 

Kent u ook een leuke gezellige vogelmarkt?  
Dan kunnen we die mogelijk toevoegen aan het rijtje 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Vogelbestand 
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 

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  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 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.C. Elstgeest 023-5848543 

Tropen Mexicaanse roodmus J.A.Opdam 06-53457014 

Tropen Mexicaanse roodmus C.Spruijt 071-3611368 
Tropen Mexicaanse roodmus B.J.Zwetsloot 0252-216636 

 

 

 

 

 

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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