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Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

Lidmaatschap
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AOW                   27 euro

Jeugd tot 17 j      16 euro
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Verenigingscode NbvV; N16

Bankrek nr 34.69.04.811

Oplage maandblad 150 stuks

Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)
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0252-216636

benzwetsloot@live.nl
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A.A. Ooms (Arno)
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2215 KN Voorhout

06-44048090
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Penningmeester

O. Rinzema (Oege)

Componistenlaan 45

2215  SN Voorhout

0252-220646

rinze002@planet.nl

Algemeen Commissaris 

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Ledenadministratie

H. Nederpel (Hennie)

Leidsevaart 192

2211  WE Noordwijkerhout

0252-340860

ledenadministratie@dekolibri.com

Ringencommissaris

C.G.A. vd Ven (Con)

Kievitshorn 10

2211 LJ Noordwijkerhout

0252-374150

ringencommissaris@dekolibri.com

Materiaalcommissaris / PR

Coördinator Vogelbestand

H.J. Haasnoot (Henk)

Guldemondvaart 23

2211 JA Noordwijkerhout

0252-377097

h.haasnoot@kpnplanet.nl

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. Elstgeest (Mies)

van Gendtlaan 37

2121 WW Bennebroek

023-5848543

mies.elstgeest@online.nl

Contactpersoon Advertenties

A.A.M. Weijers (André)

Havendwarsstraat 5

2211 GG Noordwijkerhout

0252-375057

andreweijers@ziggo.nl

Coördinator 

Unity                   teletekst 341

J.J. Duivenvoorden (Jan)

van Iersellaan 35

2211 HG Noordwijkerhout

0252-374409

jjduivenvoorden@ziggo.nl

Coördinator Vogelmarkt

P. vd Berg (Piet)

Helmstraat 16

2211 PG Noordwijkerhout

06 24877001

geen E-mail

Vogelmarktwerkgroep

Piet vd Berg                O / M

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O

Martien van Gent         O / M

Willem Anthonissen    O 

Rob Westgeest           O
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E Hulsebosch             M

www.dekolibri.com
Webbeheer

Arno Ooms 

Spoorlaan 17

2215 KN Voorhout

secretaris@dekolibri.com

Maandbladbezorgers; 

H. Haasnoot, A. Weijers, 

C. de Mooij, J. Floris, S. Rinzema 

en E. Hulsebosch.  

In geval van overgenomen 
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aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor verantwoording 
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Uitgifte maandblad mei 2014 medio  
19 april 2014 



V.V. De Kolibri 2014                             3                        Noordwijkerhout 

 

 

TOP, 
Iedereen heeft er wat of veel van mee gekregen, de Top 
in Den Haag. Vanmorgen met de koffie zag ik hem staan. 
Barak Obama de machtigste man ter wereld, hoor ik 
zeggen. De persconferentie voor het doek van de 
nachtwacht, wat een uitstraling en wat een reclame voor 
Nederland, die over de hele wereld heen gaat. Kosten nog 
moeite worden gespaard voor dit evenement. Een kosten 
– baten plaatje zal wel moeilijk te maken zijn, maar 

Nederland staat wel op de kaart. Ik moest meteen denken aan al onze 
vogelliefhebbers nu de broedtijd weer is aangebroken of er aan komt. Ook bij 
hen worden kosten of moeite bespaart om hun vogelkroost op de rit te zetten. 
Ik hoor nog de aantallen ringen die elk jaar besteld worden. 
(Zie in dit maandblad.) De kooien worden in gereedheid gebracht, verlichting 
eventueel aangepast en dat allemaal om goed te presteren met de vogels. 
Nieuw leven brengen in de wereld van de vogelhobby. Van het najaar komen 
de vogels tevoorschijn en dan maar pronken met hun kroost, net zoals het 
Stedelijk Museum met zijn vele Rembrands en andere schilders. 
Ook onze vogelliefhebbers maken van te voren geen kosten – baten plaatje, 
maar genieten intens van hun hobby. De uitstraling zien we op de 
tentoonstelling of in de vele volières. Veel plezier met het kweekseizoen. 
 

De dames van de Bingo hadden weer een goede opkomst, de heren waren 
weer ruim aanwezig en gingen zelfs met de hoofdprijs aan de haal. De kas is 
weer ruim gevuld en de dames gingen met een goed gevoel huiswaarts. De 
kranten lieten het afweten maar via Blik op Noordwijkerhout hadden we toch 
nog onze broodnodige reclame voor de Bingo. Dames ook dit keer weer 
hartelijk dank. 
 

Op de afgelopen Rayon vergadering. bedankte de Diamantvink de leden van de 
andere verenigingen voor hun inzendingen op de rayontentoonstelling. Dit jaar 
is het Katwijk dat de Rayon TT organiseert in hun nieuwe clubgebouw. Katwijk 
zou Katwijk niet zijn als ze geen zang zouden vragen. Dus mogelijk een TT met 
heel veel zang. Laat je horen. 
 

De algemene jaarvergadering was ook dit jaar weer een succes, vele leden 
wisten ‘t Victorhuis te vinden, de verslagen vlogen je om de oren. Alle makers 
werden in het zonnetje gezet en terecht voor hun vele werk voor de vereniging. 
Zelfs de voorzitter mocht weer voor 3 jaar bijtekenen, wat een weelde. Ook de 
organisatie van de jeugddag in oktober aanstaande werd door de vergadering 
goed bevonden. ,,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!´´  wordt er altijd 
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beweerd, maar de moeilijkheid is, om jeugdleden erbij te krijgen en daar doen 
we ons best voor. 
 

Voor 20 april aanmelden bij Henk Haasnoot voor onze uitgaansdag, u bent het 
toch niet vergeten. Het wordt ongetwijfeld weer een mooie dag, de 
voorgaande uitjes waren daar voorbeeld van. Was u er nog nooit bij, sluit u 
aan. 
 

Donderdag 10 april gaan wij Toos en ik u iets vertellen over een rozenkwekerij 
in Ethiopie waar wij onlangs geweest zijn, een aantal vogels komen ook aan in 
beeld, maar de rozen met de mensen daarom heen hebben de overhand. 
Nieuwsgierig laat u verrassen deze avond. De voorstellen van de Bond als deze 
er zijn zullen we ook behandelen op deze avond en de uitslag meenemen maar 
de districtsvergadering van 18 april in Ridderkerk. 
Graag tot volgende keer,   

B. Zwetsloot  vzr.  
 

Agenda 2014  V.V. De Kolibri 

10 april  Ben & Toos Zwetsloot. 
   Een reisverslag over een van de grootste rozenkwekerijen 
   in Ethiopië. 
 

19 april  Vogelmarkt 
                   12:00 tot 16:00 uur 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 

08 mei   TT-vergadering 
10 mei   Uitgaansdag Dierenpark en Groentenveiling 
31 mei   Vogelmarkt 
05 juli   Fietsdag  + Barbecue bij Piet Lommerse 
26 juli   Braderie Noordwijkerhout 
30 augustus  Vogelmarkt 
04 september  Openingsavond / Sprekersavond  
13 september  Braderie Voorhout 
27 september  Vogelmarkt 
09 oktober  Open Podium 
11 oktober  Jeugddag bij de Duinklievers (geen bezoekers) 
16 oktober  Bingoavond 
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25 oktober  Vogelmarkt 
29/10   Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur 
30/10   TT Keuring (organisatie) 
31/10   TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
01/11   Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
02/11   Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
02/11   Uitkooien     17.00 uur  
13 november  Sprekersavond 
29 november  Vogelmarkt 
11 december  Uitreiking prijzen TT 
27 december  Vogelmarkt 
 

v.v.” De Kolibri ” 
 

Unity 
Teletekst pagina 341 

 
 
 Vergeet u zich niet aan te melden voor: 
 
Ons dagje uit op 10 mei 
 
De Fietsdag (kom in de kooi) 5 juli overdag 
 
De Barbecue bij Piet Lommerse 5 juli ´s 
avonds 
 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
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Vervolg van de Baardmannetjes het jaar rond. 

Deel 2. Voorbereiding op broedseizoen. 
 

Het is alweer maart 2014 als ik dit schrijf en zo te voelen hebben we de winter 

overgeslagen en hebben we zelfs al heerlijke lente dagen gehad. 

Mijn koppeltje Baardmannetjes zijn dan ook de wintermaanden goed 

doorgekomen en maken zich op voor het broedseizoen. Bij de aanschaf van de 

Baardmannetjes in oktober aten ze alleen zaad. De Baardmannetjes hebben ook 

bij mij in de winter maanden alleen diverse soorten zaden gegeten. Nu het 

voorjaar is aangebroken moet ik heel goed opletten want in het voorjaar gaat 

namelijk hun maag op een andere manier werken. De maagwand schijnt dan 

zachter te worden en schakelen ze over van hoofdzakelijk zaden naar insecten en 

als die keuze eenmaal door de Baardmannetjes is gemaakt kunnen de 

Baardmannetjes niet meer terug op alleen het eten van zaden. Als leidraad voor 

het geven van insecten hou ik de bladeren van de bomen aan, wanneer de 

bladeren aan de bomen verschijnen is dat volgens mij een teken om dagelijks 

meer insecten te gaan voeren. Om de Baardmannen alvast te wennen aan 

insecten ben ik vanaf de eerste week van maart begonnen met drie keer per week 

enkele ontdooide diepvries pinky`s te geven en verder krijgen ze één keer per 

week wat eivoer met gekiemde zaden en trosgierst en een bakje met gemengde 

zaden. Baardmannen komen graag op de grond en woelen dan de volière bodem 

om op zoek naar zaden en insecten. Ik gooi ook enkele insecten in een platte 

schaal met water die in de volière staat. Leuk om te zien hoe de Baardmannen 

op de rand van de schaal staan te vissen. Ik maak mijn eivoer niet zelf, waarom 

moeilijk doen als het makkelijk kan, ik gebruik hiervoor kant-en-klaar eivoer 

voor cultuurvogels, hierin zitten allerlei verschillende soorten insecten en andere 

voeding stoffen doorheen gemengd. Ik laat ze dus alvast aan het eivoer wennen 

wat ze straks in het broedseizoen ook te eten krijgen. De Baardmannen nemen 

tot nu toe het verschillende voer nog goed op. Vanaf 17 maart ben ik begonnen 

om de Baardmannen dagelijks een stuk of 20 pinky`s / buffalootjes te geven, dat 

doe ik in de ochtend voordat ik naar m’n werk ga zodat ze de hele dag de tijd 

hebben om deze insecten larven te zoeken.  

Ik verspreid de pinky`s en de buffalootjes  in de volière. Ik doe er wat in de 

waterschaal en door het voer maar ook enkele langs het riet wat in de volière 

staat en onder een struik. Zo probeer ik ze een beetje bezig te houden. Wanneer 

ik naar de volière toe loop vliegen de Baardmannen me al tegemoet ze hangen 

dan aan het gaas op de plek waar ik dagelijks ook enkele insecten door het gaas 

voer en speuren dan rond de schaal met water, echt heel leuk om te zien hoe ze 

op me reageren. Ik heb ze nog niet zo ver dat ze de insecten uit m’n hand komen 

eten, ze houden echt nog wel een 10cm afstand van m’n vingers. Vanaf 31maart 

en de resterende tijd naar de broed periode toe voer ik iedere week iets meer 
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insecten. Ik geef ze dan insecten in de ochtend voordat ik naar m’n werk ga en 

aan het eind van de middag. Zo komen de Baardmannen medio april aan hun 

dagelijkse hoeveelheid insecten om in goede broedconditie te komen met de 

hoop  dat ze dan meer eitjes gaan leggen. Ook zal de hele broedperiode een 

bakje met zaden staan en grit waaruit ze kunnen eten. 

 

Ik heb de afgelopen maanden niet stilgezeten. Allereerst geniet ik van elke 

moment die ik heb van m’n vogels en de Baardmannen in het bijzonder, ook 

moest ik niet vergeten om in december ringen te bestellen voor Europese cultuur 

vogels. Voor niet geringde of met onjuiste maat geringde vogels ben ik 

strafbaar. Dus moest ik opgeven welke Europese cultuurvogels ik in bezit heb 

om ringen voor te bestellen. Zo weet ik nu dat de Baardmannetjes ring maat 2.8 

moeten hebben.  

 

In het broedseizoen, medio april, maken Baardmannetjes het liefst in het riet 

meerdere nestjes dus heb ik in de afgelopen maand zelf maar eens een nest 

gelegenheid gemaakt met twee kanarienestkommetjes erin. 

   

Ik gebruikte hiervoor ongeveer één meter lang stuk 

volièregaas dat ik oprol zodat binnen in het gaas twee 

boven elkaar liggende metalen nestjes kunnen worden 

opgehangen. Aan de buitenkant van het gaas rol ik een 

stuk van ruim één meter rietenmat omheen en bevestig 

dat zo met ijzerdraadjes dat het riet niet los kan 

komen. Ik knip met een tang net boven de in gehangen 

metalen nestjes een gat uit het riet en gaas zodat er 

twee aparte openingen ontstaan in het riet. Dan 

frommel ik door de openingen een touwnestje en leg 

die netjes in de metalen nesthouders. Het nest is nu klaar, voor het mooie doe ik 

nog langs de buitenkant elastieken waar ik een aantal riet stengels met pluim 

tussen stop. Wanneer ik dit geheel in de volière bevestig hoop ik dat de 

Baardmannetjes er gebruik van gaan maken, hoe leuk zal het zijn als de 

Baardmannen gaan slepen met nestmateriaal om in mijn zelf gemaakte 

broedplaatsen in het riet de nestjes af te maken en hun jongen daar groot in te 

brengen. Voor hun keuze vrijheid heb ik ook een aantal verschillende nestjes 

gekocht zoals een open kanarie nestje en enkele tralienestjes die ik weer 

camoufleer met conifeertakjes. Deze nestjes hang ik op verschillende hoogtes in 

de volière en nu maar afwachten waar de Baardmannen voor kiezen. 

 

Deel 3 van mijn verslag “Baardmannetjes het jaar rond” zal gaan over het 

broedseizoen. 

Ed Pronk 
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Verslag Jaarvergadering  13 maart 2014  
Aanwezig 28 leden inclusief 5 bestuursleden. 
 
Opening 
Voorzitter Ben Zwetsloot heet iedereen van harte welkom. Hij is blij met de 
enorme opkomst en opent de vergadering  
 
Allereerst gedenken we de overledenen en speciaal Bert van Meurs die ons 18 
oktober 2013 is ontvallen, met een minuut stilte. 
 
Mededelingen 
Vanuit Rayonvergadering 

- Hazerswoude heeft een andere zaal voor de TT. Goedkoper en groter. 
- Terugblik Rayon TT.  

o We moeten naar minder prijzen en minder hoofdgroepen. 
o Meer aandacht nodig voor de verenigingsprijs. 
o Eventueel minder vogels per vereniging inzenden. 

- Waarom is er een extra TT voor kanaries precies op TT datum van 
Hazerswoude? Deze TT is ertussen gekomen  en niet volgens de regels op 
tijd aangevraagd. 

- Reglement Rayon TT wordt door Katwijk behandeld en hier en daar 
aangepast. Het voorstel is om voor de september-vergadering met een 
aangepast Rayon TT Reglement  te komen. 

- Boskoop vogelmarkt gaat geen liefhebbers meer registreren voor de 
markt. Dit wordt ook elders niet gedaan. Toch heeft Boskoop een sticker 
van de NBvV. 

 
Overige mededelingen 

- Voor  TT2014. Insecteneters moeten ook in Grote Universeelkooien 
worden geshowd. ( De bekende parkietenkooien) 

- Penningmeester. De acceptgirokaarten zijn op.  
o We gaan geen nieuwe bestellen. 
o Voorkeur is via automatische betaling. 
o Of zelf overmaken (tijdig) 

 
Vorig verslag (zie maandblad maart 2013) 
Het verslag is zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Ingekomen stukken: geen 
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Jaarverslag secretaris (Arno Ooms) 
Ik geef u een overzicht van het jaar 2013. 
 
Leden 
Op 1 januari 2013 hadden wij als vereniging 106 leden. 
In de loop van het jaar zijn 8 leden aangemeld en 7 leden afgemeld zodat het 
ledenaantal per 1 januari 2014 op 107 uitkomt. Deze bestaan uit 100 gewone 
leden, 0 gastleden, 1 erelid (Piet vd Berg) 3 leden van verdienste (Henk, Ben en 
Con) en 3 jeugdleden.  (Dex Geerlings, Tara Geerlings en Sophie Nasveld)  
 
Inmiddels hebben zich per 1-1-2014 weer 2 leden aangemeld  
 
Opbouw ledenbestand 

I januari  
Leden 
totaal 

Gewoon 
lid Gastlid Erelid 

Lid v 
verdienste Jeugdlid 

2006 124 114 0 1 4 5 

2007 124 117 0 0 4 3 

2008 123 114 0 0 4 5 

2009 114 108 0 0 4 3 

2010 108 102 0 0 3 4 

2011 113 103 2 0 4 4 

2012 107 97 2 0 4 4 

2013 106 97 2 0 4 3 

2014 107 100 0 1 3 3 
 
Waar komen onze leden vandaan? 

Noordwijkerhout 44   Rijnsburg 2 

Voorhout 23   Bennebroek 1 

Sassenheim 11   Leiden 1 

De Zilk 7   Oegstgeest 1 

Noordwijk 5   Velsen-Noord 1 

Warmond 3   Vlagtwedde 1 

Hillegom 2   Voorschoten 1 

Katwijk 2   Wassenaar 1 

Lisse 2   
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Overledenen in 2013 
Bert van Meurs 18 oktober 
 
Huldigingen 2013 
Paul Hage            40 jaar (bij jaarvergadering)  
Arno Ooms         25 jaar (bij jaarvergadering) 
Bert van Meurs  25 jaar (voorzitter op huisbezoek) 
Henk Turnhout  25 jaar (bij tentoonstelling) 

Bestuur 

In 2013 was Oege Rinzema aftredend en herkozen. 
Verder is het bestuur ongewijzigd. 
 
Huishoudelijk reglement 
Geen wijzigingen 
 
Aktiviteiten in 2013. 
Ledenavonden   

 14 februari          Jaarvergadering, laatste keer in februari 

 16 mei TT vergadering 

 12 juli         Medewerkersvergadering bij Ben Zwetsloot. 

 Bingoavonden   21 maart en 17 oktober 

 12 december TT vergadering met prijsuitreiking 
 
Sprekersavonden 

 10 januari Jan Westgeest, Vogeltrek 

 14 maart Simon vd Luit, Nieuwe lezing Avifauna 

 11 april Siem Vos, Waterleidingduinen ontstaan (theorie)  
 12 september     Leo Noort, Keurtechnieken 
 10 oktober Open Podium, o.a. Martien van Gent met diverse foto’s 
 14 november JanChris en Ria van Dam, reis naar Australië 

 

Verdere Kolibri-aktiviteiten in 2013. 

 Vogelmarkten in de maanden januari t/m november m.u.v. zomerstop 
juni/juli 

 Bezoek aan Witte Molen 26 april 

 Uitgaansdag naar Pairi Daisa 11 mei 

 Fietstocht, bezoek volières van leden op  6 juli 

 Barbecue bij fam. Lommerse te Noordwijkerhout (6 juli) 
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 Braderie Noordwijkerhout, (27 juli) 

  Braderie Voorhout (14 september) 

    Wandeling met gids Siem Vos door Waterleidingduinen (21 september) 

 Onderlinge tentoonstelling bij de Duinklievers te Noordwijkerhout. 
( 1 t/m 3 november) 

Maandblad 

Het maandblad is met de twintigste jaargang bezig. Vanaf deze plek wil ik de 
maandbladbezorgers bedanken voor hun tijdige bezorging van de bladen.  
Het maandblad staat nu op de site, wordt bij het merendeel van de leden via 
mail verzonden en een klein aantal wordt nog gedrukt. Wie via email wil 
ontvangen graag melden bij secretaris@dekolibri.com 
 
56e Onderlinge tentoonstelling 
Totaal inzenders Onderlinge 27 incl 2 jeugd.  Totaal ingezonden vogels;  443.  
Ruim 47,4 % hiervan scoorde 90 punten of meer. 
De tentoonstelling werd dit jaar geopend door Wethouder Leo van der Zon van 
Gemeente Teylingen. Hij feliciteert en huldigt allereerst Henk Turnhout met zijn 
25 jarig jubileum en vervolgens de Algemeen Kampioen Oege Rinzema met een 
Dornastrilde (93 pnt) en Kampioen jeugd Dex Geerlings met een Tuinfluiter (93 
pnt).  
Hierna werd de tentoonstelling officieel geopend. 
Voor catalogus-advertenties had Oege Rinzema alles voorbereid en hebben een 
aantal leden en bestuursleden èn André Weijers de adverteerders bezocht. 
Wederom is het gelukt een gigantisch bedrag op te halen.  
Het Rad van Avontuur en de 
Enveloppensport draaiden op 
vrijdagavond en vooral zondag erg goed. 
Vele mooie prijzen waren er te winnen. 
Geheel volgens traditie heeft Toos 
Zwetsloot voor op de tafels mooie 
bloemstukken gemaakt, die natuurlijk bij 
de afsluiting van de TT werden verloot. 
Vele leden hebben zich weer spontaan 
aangemeld om te helpen met opbouw, het 
organiseren en weer afbreken van de TT. 
Alles ging zoals verwacht weer snel. Na 
afloop hebben, zoals gebruikelijk, alle 
helpers nog wat gegeten en is iedereen huiswaarts gegaan.  
Namens het bestuur hartelijk dank voor uw inzet afgelopen jaar.  

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Verslag Ringencommissaris (Con van der Ven) 
Voor het kweekseizoen 2013 zijn er in totaal 4.105 ringen in diverse maten en 
uitvoeringen besteld. Ter waarde van € 1.228,90 incl. 61 x € 2,50 = € 152,50 
administratiekosten en € 100,= aan spoedbestellingen a € 1,= per ring extra. Dit 
jaar werden er voor een nieuw lid geen administratiekosten doorberekend.  
Prijsindicatie gekleurde zwarte ring 2013: € 0,20 (geanodiseerd € 0,35), cultuur 
€ 0,30 (geanodiseerd € 0,45) en staal € 1,75. Note: In de loop van het jaar is de 
prijs aangepast door de verhoging van de b.t.w. 
Specificatie per ringmaat: 
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2 50               50 10 

2,1       10   10     20 7,5 

2,3 125     10         135 28 

2,5 100     165 10       275 72,6 

2,7 310   20 265 45       640 162,45 

2,8       20   10     20 10,5 

2,9 1.355 20 255           1430 364,45 

3       120   20     140 45 

3,2 75   45 10         130 33,75 

4 490               490 98 

4,3 20               20 4 

4,5 285               285 57 

5 80               80 16 

5,4 70               70 14 

6 30               30 6 

6,5 10               10 2 

7 50               50 10 

8             10   10 17,5 

10             5 5 10 17,65 

Subtotaal 3.050 20 320 600 55 40 15 5 4.105 976,4 

Admin. 
Kosten 

                  152,5 

Spoedkosten                   100 

Totaal €                   1.228,90 

 
 



V.V. De Kolibri 2014                             14                        Noordwijkerhout 

 

 

Verslag Materiaalcommissaris (Henk Haasnoot) 
Verslag van het afgelopen jaar 2013. 
Zoals uit het onderste te lezen valt ben ik niet alleen materiaal man, ik regel 
ook nog een paar andere dingen. 

- Begonnen op 26 April met een dagje uit naar de voederfabriek van Witte 
Molen in Meeuwen. We zijn daar geweest met 23 personen en hebben 
daar de fabriek bezocht en uitleg gekregen hoe het een en ander 
gemaakt wordt en hoe de zakjes met voer gevuld worden. 

- 11 Mei onze uitgaansdag en we gaan deze keer  met een bus en zelfs 
over de grens en wel naar Belgié naar het thema park Pairi Daisa.  We 
gaan met 33 personen. Eerst iedereen een tasje uitgereikt met broodjes 
en drinken voor onder de middag. Daarna in de bus en vertrokken we 
precies om 7.00 uur in de ochtend. Na 3,5 uur rijden komen we aan bij 
Pairi Daisa het regende maar dat kwam redelijk goed uit want we gingen 
toch eerst op de koffie af want dat zou voor ons klaar staan. Na de koffie 
konden we binnen blijven want daar was genoeg te zien, na een uur was 
het droog en konden we mooi naar buiten, heel veel te zien zelfs te 
weinig tijd gehad om alles te zien. 15.30 uur weer de bus in om 19.00 uur 
aangekomen in Noordwijkerhout en aan het buffet gegaan. Ongeveer 
22.00 uur was deze mooie dag teneinde en iedereen volgens mij voldaan 
naar huis. 

- Dit jaar iets nieuws de fietsdag dit allemaal stond te gebeuren op 6 juli al 
met al een leuke dag alleen jammer dat er maar 13 personen mee 
fietsten. We gaan proberen deze er in te houden. We zijn bij een paar 
leden en een paar niet leden geweest om de voliere’s  en de vogels te 
bewonderen. 

- Aansluitend weer de B.B.Q. gehad en deze werd wederom gehouden bij 
Piet Lommerse aan de Pilarenlaan. Hier hadden zich 45 personen voor 
opgegeven. Het weer werkte mee en was wederom een succes. 

- Een week voor de tentoonstelling op dinsdagmiddag de kooien weer 
schoon gemaakt, dit hebben we gedaan met 6 personen. Jongens 
nogmaals bedankt. Ik zelf heb er weinig aangedaan, want ik loop de 
laatste tijd een beetje te tobben met mijn rug en benen.   Maar heb de 
jongens voorzien van koffie.  

- Dan begint de tentoonstelling weer, op dinsdagmiddag eerst naar 
Noordwijk materiaal bij gaan halen  van vogelvereniging Vogellust want 
ik kwam tekort aan stellingen, ook nog 50 witte voerbakjes 
meegenomen, we hadden namelijk 82 vogels meer als in 2011.   
Dinsdagavond de vrachtauto laden bij de opslag en weer lossen bij de 
Duinklievers. 
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Woensdag opbouwen en het was even puzzelen om alles weer op zijn 
plaats te krijgen, maar dat is ook weer gelukt. ’s Avonds het inkooien van 
de vogels. Donderdag de keuring en vrijdag de zaal in orde maken voor 
de opening die ’s avonds om 20.00 uur was. 
Zaterdag en Zondag goed verlopen alleen vond ik zelf dat er weinig 
publiek is geweest. 
Zondag avond alles weer in een record tijd weggeruimd, en daarna de 
afsluiting die weer perfect verzorgd was. 

 
Verslag Webmaster (Arno Ooms) 
De website is afgelopen jaar flink aangepakt. Eenvoudig en leuk om te doen. 
Diverse schermen aangepast. Diverse items toegevoegd. Ook van de afgelopen 
tentoonstelling veel foto’s geplaatst. 
De Jaaragenda, de komende ledenavond en het maandblad zijn de 3 zaken die 
elke maand i.i.g. wijzigen.  
Ik hoor nooit iets van de leden, dus vraag aan de leden: Kijk eens naar de 
website. Wat mis je nog of zie je liever anders. Laat het weten.  
Misschien heeft iemand nog een leuke foto met een verhaal erbij, mail naar 
secretaris@dekolibri.com 
 
Verslag Vogelmarkt (Piet vd berg) 
Vogelmarkt gaat goed. 
Helpers genoeg. Geen materiaal nodig. 
Piet bedankt alle leden die helpen op de vogelmarkten. 
 
Verslag Vogelbestand (Henk Haasnoot) 
Er lijkt weinig animo te zijn voor het vogelbestand. Leden meten hun 
opgegeven vogels ook updaten als er wijzigingen zijn. Lang niet alle leden doen 
hieraan mee. Soms krijgt Henk een mail of telefoontje met vragen over wie 
kweekt wat, dus het werkt wel. 
 
Ingelast agendapunt: Jeugddag 11 oktober 2014. (Ben Zwetsloot) 
Bestuur had besloten tot organisatie van een jeugddag in 2015. Doordat 
Hazerswoude zich terugtrok voor 2014, heeft De Kolibri besloten de dag in 
2014 te gaan oppakken. 

- Gemiddeld komen op de jeugddag 25 jeugdleden. (Alle jeugdleden 
worden aangeschreven door Jeugdcommissie.) 

- De zaal bij de Duinklievers is voor 11 oktober beschikbaar en vastgelegd. 
- Keurmeesters worden geregeld door de Jeugdcommissie. 

 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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- Dagagenda 
o 8:30 uur inloop 

 Ontvangst keurmeesters (die komen gratis) 
 Keuren van vogels met jeugdleden. 

o 12:00 uur Lunch voor jeugdleden en keurmeesters 
o 13:30 uur Jeugd gaat paar uur weg. (geregeld door Doofpot) 

 Groep wordt in tweeën gedeeld 

 Huifkarrentocht door AWD (ene helft) 

 Klootschieten in AWD (andere helft) 
   Daarna switch rond 15:00 uur. 

Ondertussen gaan de keurmeesters alle keurbriefjes schrijven en 
wordt een catalogus gemaakt. (en prijswinnaars bepaald) 

o 16:00 uur Iedereen weer terug en vindt prijsuitreiking plaats. 
o 17:30 uur Einde Jeugddag 

 
Huldiging jubilarissen:  
Op dit moment geen jubilarissen. 
 
Pauze.  
Waarin verloting en Penningmeester deelt financieel overzicht uit zodat leden 
alvast kunnen kijken. 
 
Verslag Penningmeester (Oege Rinzema) 
Oege behandelt de resultatenrekening, de balans en de begroting. De financiën 
van De Kolibri zien er gezond uit. 
 
Kascontrole over 2013 (Jos Elstgeest en Cees vd Valk)   
De boeken zijn gedetailleerd gecontroleerd en op alle vragen kon onderbouwd 
antwoord worden gegeven. 
De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering de penningmeester te 
dechargeren.   

 
Verkiezing kascontrole voor februari 2015 (over 2014);  
Jos Elstgeest bedankt voor zijn inzet. 
Voor maart 2015 zijn beschikbaar: Kees vd Valk en Rein Schoonderwoerd. 
Reserve wordt:  
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Vaststellen contributie voor 2015 
Het bestuur stelt voor, gezien onze gezonde financiële situatie, om de 
contributie per 1-1-2015 niet te verhogen. (behoudens eventuele verhogingen 
van de NBvV). De leden gaan akkoord met dit voorstel. 
 
Bestuursverkiezing  
o 2014 Aftredend/herkiesbaar Ben Zwetsloot, Voorzitter 

   Doordat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld gaat Ben voor een 
 nieuwe periode van 3 jaar. Hij bedankt bestuur en leden voor het 
 gestelde vertrouwen. 

o 2015 Arno Ooms, Secretaris 
o 2016 Oege Rinzema, Penningmeester 
o 2017 Ben Zwetsloot, Voorzitter 
 
Rondvraag 
Hannie Witkamp 
Kunnen we de naam van Materiaalcommissaris niet wijzigen in activiteiten-
commissaris? Het lijkt een goed voorstel, zeker omdat Henk meer doet dan 
materiaal, maar Henk wil dit niet, dus houden we het toch maar bij het oude. 
 
Con vd Ven 
Tot welke leeftijd is een jeugdlid jeugdlid? 
In ons Huishoudelijk Reglement staat. Jeugdlid t/m 16 jaar. 
Dus het jaar waarin iemand 17 jaar wordt is hij/zij jeugdlid af. 
NBvV wil deze leeftijd optrekken naar 18 jaar.  
 
Jos Elstgeest 
Wat doen we aan Jeugddagpromotie? Ook via Facebook? 

- 11 oktober is niet voor bezoekers toegankelijk. 
- Gidi Vogels gaan we wel uitnodigen voor de Jeugddag, zodat er een artikel 

van de dag wordt gemaakt. Gidi plaatst dit ook op facebook. 
 
Jos Elstgeest 
Gaan we nog scholen uitnodigen voor de onderlinge TT? 
Dat zou kunnen maar dan moeten we daar binnenkort al werk van maken ivm 
de jaarplanning van de scholen zelf. 
 
Willem Anthonissen 
De uitgaansdag. Gaan we met een bus? 
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Dat kan alleen als er sponsors zijn. W.s gaan we met een aantal auto’s net als 
vorige activiteiten. Uitzondering was onze rit naar België Pairi Daiza. 
 
Mies Elstgeest 
Oproep aan de aanwezige leden. ,, Kom naar de bingo van 20 maart’’  
 
Sluiting 
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng, sluit de vergadering en 
wenst een ieder wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Wie zijn er jarig in deze maand? 
Allen van Harte Gefeliciteerd !! 

Tara Geerlings   Noordwijkerhout   06 april 
P.N.M. van Hage   Noordwijkerhout   07 april 
A.H. vd Meer    Noordwijkerhout   16 april 
P.N.M. Winters   Voorhout    17 april 
S.L.J. Zuiderduin   Noordwijkerhout   19 april 
J. de Mooij    Sassenheim    29 april 
S. Rinzema    Voorhout    29 april 
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SUDOKU 

nummer 1. 
 

 

 

 9 6    4   

   5 2    7 

2 3   7 6  8 1 

   9 4   6 8 

6  8    3  9 

4 5   8 3    

8 4  3 9   7 6 

5    1 2    

  1    2 5  

Ledenmutaties 2014. 
Nieuwe leden (soort J=jeugd/N=normaal lid/G=gastlid) 
Naam   Woonplaats   lid per   soort 
 
Opzegging lidmaatschap   per 1-1-2015 
   

Schrijf ook 

eens wat 
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Hier een kweekverslag van drie hoog     

 

Soorten 

Ik ben van huis uit een 

gouldamadine kweker, 

maar heb ook wat andere 

soorten. waar onder 

anderen zilverbekjes, 

bicheno’s,  

mozambiquesijsjes, driekleurpapegaai-

amadine’s en als laatste forpus oogring 

papegaaien. Maar zo als eerder vermeld 

gaat mijn voorkeur naar de Goulds. 

 

Huisvesting 

De kwekerij bestaat uit 16 broedkooien en 2 kleine volières. 

Direct na de laatste tentoonstelling van onze speciaal club in Heemskerk, circa 

 
Bo is een afkorting voor Bollenstreek Omroep. Wij zijn de omroep voor 

Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom. 

 

Bo brengt dagelijks: 

- Een tv-krant (kanaal 43 van Ziggo digitaal) 

- Radio (105.3 FM in de ether en 88.1 op Ziggo kabel) 

- Een website: www.bollenstreekomroep.nl 

- Twitter 

- Een app (naam app is DLO en vervolgens kiezen voor Bo) 

- TV-programma’s (elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur) 

- Bollenstreekomroep Teletekst blz 741. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bollenstreekomroep.nl/
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half december, begint bij mij het broedseizoen de broedstellen zijn al zorgvuldig 

gesorteerd  op kleur grote enz. 

De temperatuur gaat van 15 graden naar 20 graden. Deze temperatuur blijft 

gehandhaafd gedurende het kweekseizoen. De verlichting gaat langzaam naar 14 

uur. 

De broedkooien zijn 

schoongemaakt en 

behandeld met Halamyt 

tegen bloedluis. Dan gaan 

de gesorteerde koppels in 

de broedkooien. 

Na een week worden de 

broedhokjes opgehangen. 

Die hang ik aan de 

buitenkant 

van de broedkooien, dit om 

nesten makkelijk te 

controleren en de vogels 

hebben meer ruimte. 

Voor bodembedekking gebruik ik beukensnippers en voor zitstokken losse 

T stokjes in een met gips gevuld bakje. Deze worden eens per week schoon 

gemaakt. Voordeel van deze stokjes zijn, de vogels kijken je altijd aan en de 

uitwerpselen vallen voor een groot deel op het steentje. De broedkooien hoeven 

minder snel te worden schoon gemaakt en tevens zijn de uitwerpselen eenvoudig 

te controleren. 

Voor nestmateriaal gebruik ik kokosvezel, wol, katoen en mos. Ik maak zelf 

de nesten klaar. 

 

Voeding 

Als voer gebruik APV84 eivoer van Orlux, Onkruidzaad, Kiemzaad. Met 

kiemzaad erg secuur zijn. Deze moet regelmatig worden gespoeld en +/- 2dagen 

weken. Ze zijn er gek op. Voorts gebruik ik pinkies en door het eivoer doe ik 

Spirulina  Muta-vit en Ropa bird. 

Water word alle dag verfrist en in de zomer 2x per dag ik heb nog de antieke 

flesjes, badwater krijgen ze om de drie dagen. Door het water doe ik om de drie 

dagen een scheutje Appelazijn. 

 

Kweekresultaten 

Tot op heden heb ik 31 Gouds, 4 Bicheno’s en  2 driekleurpapagaaiamadines. 

Het seizoen 2013 heb ik afgesloten met 4 prijzen en ben ik zeer tevreden. 

Het seizoen 2014 begon niet best het eerste nest met 4jongen werden uit het 

nest gegooid en het tweede nest met 5 jongen zat pop dood op het nest, het 
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derde en vierde nest was onbevrucht. 

Maar ik heb het weer ruimschoots ingehaald, en ik hoop in 2014 weer mee te 

kunnen spelen, 

 

Verzorging 

Het is wel erg bewerkelijk: 

Elke broedkooi heeft vier bakjes voor voer en een flesje voor drinkwater, 

totaal +/- 90 stuks. En de 2 volières 12 stuks Hier voor heb ik per dag circa 2uur 

nodig. En dan moeten op gezette tijden de kooien nog worden verschoond, wat 

de nodige tijd vergt. Maar daar staat tegen over dat ik alledag kan genieten van 

mijn mooie vogels.  

 

 

 

Na tel. afspraak zijn 

de stallen te 

bewonderen. 

 

Groetjes Martien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

SUDOKU 

nummer 2. 
 

 

 

 

5     9  8 7 

6  8   1    

 9  7  2 6   

4  5    9 1  

  6 4  3    

 3  8 1  4  2 

   6 5    1 

   9   2 5  

3  4    8   
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Vogelbeurzen in de regio 

Vogelvereniging Haarlemmermeer te Zwanenburg 
Iedere 2e zaterdag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:00 uur 
Marialaan 86, Zwanenburg 
Inlichtingen: W. Lemmers 023-5390023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop 
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m april 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 september t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur 
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering 
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Rijsenvogel te Rijsenhout 
Iedere 2e zondag vd maand september t/m mei van 9:00 tot 13:30 uur 
Clubgebouw SCW konnetlaantje, Rijssenhout 
Inlichtingen A. de Waal 0297-329176 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 12:00 tot 16:00 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o. 
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur 
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV  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 
 
 
 
 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 22 mei 2014. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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VOGEL- EN DIERVOEDERS 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN  

    
25 kgr Kanariezaad  €   26,50  
25 kgr Tropenzaad  €   22,75  
25 kgr Parkietenzaad  €   21,00  
25 kgr Gr. Parkietenzaad  €   22,50  
25 kgr Volierezaad  €   22,50  
25 kgr Wildzangzaad  €   32,00  
25 kgr Postuurzaad  €   30,00  
25 kgr Agapornidezaad  €   22,50  
25 kgr Neophemazaad  €   22,50  
 

25 kgr Schelpenzand  €    8.00  
25 kgr Beukensnips  €    7,50  
25 kgr Witte snips  €    9,75  
 
5 kgr Cede kan. of Parkiet  €   18,50  
5 kgr Wittemolen eivoer  €   14,50  
2 kgr Trosgierst Chinee  €    8,00  

15 kgr Trosgierst Chinee doos  €   35,00  
25 kgr Wittemolen eivoer  €   60,00  
    
  Ook Himbergen en Witte molen voerders  
    
  Alle broed en nest materialen  
    

  Cor van Schaik  

  Eikenlaan 2  

  Harmelen  

  Tel.  0348 - 441920  

 
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout. 

 

 

 
 

 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Vogelbestand 

Parkieten 
Australische 
Konings parkiet E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten 
Australische 
Konings parkiet J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Aymara's R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 

Parkieten Aymara's C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten 
Bluebonnet  Red 
vented J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Bourke's  parkiet P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Bourke's  parkiet J.H.M.van Berkel 071-4088770 

Parkieten Bourke's  parkiet M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Bourke's  parkiet H.J.Haasnoot 06-22634328 

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

Parkieten Bourke's  parkiet R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Bourke's  parkiet G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Parkieten Catharina W.P.Anthonissen 0252-375668 

Parkieten Catharina C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Citroen A.A.Ooms 06-44048090 

Parkieten Engelse gras J.J.Duivenvoorden 0252-374409 

Parkieten Engelse gras C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Engelse gras W. Veerman 0252-210144 

Parkieten Goudschouder A.T.M.Bierman 0252-420141 

Parkieten Halsband-parkiet  P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Halsband-parkiet N.A.C.Duindam 0252-375227 

Parkieten Halsband-parkiet  G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Halsband-parkiet  R.Westgeest 071-5765565 

Parkieten Hooded K.v.d.Niet 071-3614811 

Parkieten Kakariki Thea Kortekaas 0252-377029 

Parkieten Kakariki S.Nasveld 0252-217308 

Parkieten Kakariki R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Kleine gras Thea Kortekaas 0252-377029 

Parkieten Kleine gras P.R.J.Lommerse 06-51559358 
 

 

 

 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand 
Henk Haasnoot 

Kijk ook eens of uw bestand is veranderd  
en geef ook de wijzigingen door. 
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5 tips om de huismus te helpen 
De huismus is de afgelopen decennia enorm 
in aantal achteruitgegaan. Die trend lijkt 
gestopt. Toch heeft deze vogel aandacht 
nodig en u kunt helpen! 
 
Er zijn nog steeds veel huismussen en hun 
aantal gaat gelukkig niet langer achteruit. 
Maar het zijn er nog maar half zo veel als 

vroeger. De laatste decennia is de populatie met honderdduizenden kleiner 
geworden. Daarom blijft de huismus ook volgend jaar op de nieuwe Rode Lijst 
staan. De positie van de huismus is nog steeds delicaat. 
 
Wat is er mis? 
Verdwijnen van nestplekken. Moderne, goed geisoleerde huizen, hebben geen 
gaatjes, kieren, nisjes en holtes. 
Minder onkruid en onbespoten planten, dus minder bladluizen. In de eerste 
twee weken worden de jongen gevoerd met (eiwitrijke) bladluizen en andere 
insecten. Dat is cruciaal voor de overleving. 
Verdwijnen van dekking. Bomen, struiken en hagen zijn belangrijk als dekking 
voor vijanden en om mussenkolonies met elkaar in contact te houden. Kolonies 
kleiner dan tien paartjes kunnen niet zelfstandig bestaan. 
 
Wat kun je doen? 
Tuin goed inrichten. Zorg voor dichte struiken of een dichte, groen blijvende 
haag. Kies voor bloeiende planten (insecten en zaden). 
Speciaal voer geven. Voeder een zaadmengsel, 's winters aangevuld met 
vetbollen. Mussen hebben in het voorjaar eiwitrijk voedsel nodig. Dat is te 
koop. 
Onderdak geven. Maak gebruik van de ‘vogelvide’, mussennestkasten, of 
mussendakpannen (www.waveka.nl). Minstens vijf bij elkaar, want mussen zijn 
koloniebroeders. 
Water- en stofbaden bieden. Een waterschaal of vijvertje met aflopende oever 
en een zanderig plekje in de zon. Haal er desnoods gewoon een stoeptegel uit! 
De buurt mobiliseren. Nodig buren, de straat, de gemeente uit om hetzelfde te 
doen. Mussen hebben een kleine actieradius, dus een netwerk van 
musvriendelijke plekken is essentieel. 
 

 

http://www.vogelbescherming.nl/huismus
http://www.sovon.nl/nl/vogelbalans2013
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/wet_en_regelgeving/rode_lijst
https://www.vogelbeschermingshop.nl/index.php?route=product/product&filter_name=mus&filter_description=true&page=2&product_id=157
https://www.vogelbeschermingshop.nl/index.php?route=product/product&filter_name=mus&filter_description=true&page=2&product_id=157
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/stad_en_dorp/huismus_/vogelvide_
http://www.waveka.nl/


V.V. De Kolibri 2014                             27                        Noordwijkerhout 

 

 

 



V.V. De Kolibri 2014                             28                        Noordwijkerhout 

 

 

 
 


