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De natuur is loopt 1 maand voor !!
Geregeld hoor ik dit van verschillende mensen en als ik in
mijn groente tuin kijk lijkt het er ook op. Elk jaar zet ik
Nirine bollen op, Toos heeft ze al eens gebruikt in de
stukjes voor de tentoonstelling. Deze is pas over een
maand en de Nirine kan ik nu al plukken. Ook wordt het
gezegd van de kastanjes. Deze kan je al met bosjes
oprapen om er mooie figuren van te maken met de
kinderen. Wat ik mij nu afvraag ,,zijn onze vogels ook een
maand eerder op kleur en klaar voor de tentoonstelling?’’
We zullen het zien op de inschrijvingdatum.
Wat betreft de voorbereiding van de komende TT lopen we beslist geen maand
voor. We zitten midden in de voorbereiding en dat vraagt weer veel van de
leden. De advertenties worden door verschillende leden aan de man gebracht.
Dat vraagt veel tijd en geduld. Gelukkig zijn er nog van die kanjers. Weet u nog
een nieuwe adverteerder? Ze zijn van harte welkom. We kunnen als leden weer
onze mooiste vogels tonen op onze onderlinge tentoonstelling. Laat zien wat
jou passie voor vogels opgeleverd heeft en andere willen daar graag van
genieten. Zoals gebruikelijk is ook weer de medewerkerslijst ingesloten. Kijk
wat je voor ons kunt betekenen. Veel handen maken licht werk. De inschrijving
voor de onderlinge sluit op zondag 12 oktober. Inleveren kan op onze
ledenavond van 9 oktober. De inschrijfformulieren zitten ook ingeloten bij dit
maandblad
Op de afgelopen rayonvergadering hebben we de papieren voor de
rayontentoonstelling ontvangen. Deze wordt gehouden in Katwijk. De
inschrijfformulieren voor zowel het rayon- als voor de distrikttentoonstelling
zijn bij mij te verkrijgen en moeten ook weer bij mij ingeleverd worden. Op de
distriktsvergadering van 10 oktober ontvangen wij de papieren, waarna ze bij
mij op te halen zijn.
De stand op kermis op Voorhout was wat minder in trek dan in voorgaande
jaren. Hoe dat kwam weet ik niet, maar hopelijk zijn we volgend jaar weer
meer in de aandacht. Oege Rinzema en Ed Pronk namen de ochtend voor hun
rekening. Toos en ik zelf hadden voor de middag gekozen. Maar al met al De
Kolibri is weer bekend gemaakt in Voorhout.
Vrijdag 2 weken geleden zijn de dames Mies en Toos en niet te vergeten
meneer Jos de hele dag aan het puzzelen geweest om de bingo en de prijzen
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voor rad en enveloppen weer voor elkaar te krijgen. Of het gelukt is weet ik
niet, maar komt het zien op de Bingo van 16 oktober.
Ik sluit dit voorwoord af met de vraag of wij elkaar weer mogen ontmoeten op
donderdag 9 oktober voor de TT vergadering en open podium. Komt u niet,
maar wilt u wel helpen met de tentoonstelling laat het mij weten.
Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
Agenda 2014
09 oktober

11 oktober
16 oktober

25 oktober

29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
02/11

V.V. De Kolibri
TT vergadering
 Opening
 Mededelingen (ook Jeugddagpunten)
 Reglementen
 Medewerkerslijst
 Rondvraag
 Sluiting
 Pauze
 Open Podium
Jeugddag bij de Duinklievers (geen bezoekers)
Bingoavond
3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo. Iedereen gaat
met een prijs de deur uit. Neem familie, vrienden en
kennissen mee.
20:00 uur Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
Vogelmarkt
12:00 tot 16:00 uur Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
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v.v.” De Kolibri ”

Unity
Teletekst pagina 341
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Vijf paar grauwe klauwieren in 50 hectare Limburgse natuur
In de natuurgebieden van ARK Natuurontwikkeling in het Drielandenpark bij
Vaals broedden dit jaar maar liefst vijf paar grauwe klauwieren, een
substantieel deel van de Limburgse populatie. In 2011 werd het eerste paar
ontdekt en toen spraken we al de verwachting uit dat er meer zouden volgen.
Blijkbaar is de begraasde ruige natuur zeer aantrekkelijk voor deze zeldzame
vogel. Ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland blijkt hier dus
bijzondere resultaten op te leveren.
Sinds 2011 werkt ARK in opdracht van de provincie Limburg onder andere in de
gemeente Vaals aan een project voor gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt in het
kader van het meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de provincie
Limburg. Door middel van vrijwillige kavelruil kunnen we graslanden en akkers
aankopen. Zo geeft ARK invulling aan het Natuurnetwerk Nederland (ook
bekend als Ecologische Hoofdstructuur). Dit netwerk moet natuurgebieden
beter verbinden, met elkaar en met het omliggende agrarische gebied.
Mannetje
Grauwe
Klauwier op
een
meidoorntak
(foto: Marc
Van Meeuwen)

In Vaals doet ARK dit op gronden die grenzen aan het Vijlenerbos. Om het bos
te verbinden met het omliggende gebied zijn gronden aangekocht, met elkaar
verbonden en worden deze gronden het hele jaar begraasd door Schotse
hooglanders. Voormalige akkers, hooi- en weilanden veranderen nu langzaam
in een mozaïek van bloemrijke graslanden met kort gras, ruigtes en struwelen
en een natuurlijke overgang van het Vijlenerbos naar open gebied.
V.V. De Kolibri 2014
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De natuurgebieden hebben in drie jaar tijd een opmerkelijke gedaantewisseling
ondergaan. Waar voorheen voornamelijk enkele soorten gras groeiden, bloeien
nu honderden soorten bloemen en struiken. Op deze afwisseling zijn grote
aantallen sprinkhanen, kevers, vlinders en andere insecten afgekomen. En juist
deze insecten vormen het belangrijkste bestanddeel van het voedsel van
grauwe klauwieren.

Ruige graslanden en struwelen in Drielandenpark bij Vaals (foto: Anke Brouns)
Al in het eerste jaar bleek een paar grauwe klauwieren zich gevestigd te
hebben in het nieuwe natuurgebied. Nu, drie jaar later, is dit aantal
uitgebreid naar vijf paar op een kleine oppervlakte van 50 hectare
natuurgebied. Van de vijf paar brachten zeker vier paar succesvol jongen groot.
Blijkbaar is er weer voldoende aanbod van grote insecten, waar deze
zomervogels van afhankelijk zijn, en bieden bestaande en herstelde graften en
doornstruwelen voldoende broedgelegenheid.
En niet alleen grauwe klauwieren profiteren, in het kielzog van de grazende
runderen is het aantal grasmussen en spotvogels gegroeid en maakt zelfs de
zeer zeldzame wilde kat gebruik van deze nieuwe natuur.
Wie de natuurgebieden van ARK zelf wil zien is van harte welkom.
De gebieden zijn vrij toegankelijk, ook buiten wegen en paden.
Tekst: Twan Teunissen, ARK
Foto: Marc van Meeuwen; Anke Brouns, ARK
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Reglement en prijzen verdeling voor de 57e onderlinge vogeltentoonstelling
2014 van v.v. “ De Kolibri “ Noordwijkerhout en Omstreken
Deze zal worden gehouden in het verenigingsgebouw “De Duinklievers “
Marktplein te Noordwijkerhout op: 31 oktober t/m 2 november 2014
Art. 1
De inschrijving is opengesteld voor ieder lid cq 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. 2010/2014 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 1 november 1998 geboren is. Op het inschrijfformulier dient
V.V. De Kolibri 2014

8

Noordwijkerhout

men duidelijk JEUGD, alsmede de geboortedatum te vermelden. Alleen dan is
de inschrijving voor de jeugd geldig.
Art. 6
De inschrijvingen gaan we regelen op de ledenavond van 9 oktober a.s. Bij
afwezigheid kunt u het ook voor 12 oktober inleveren bij C.G.A. van der Ven
Kievitshorn 10 2211 LJ Noordwijkerhout
Het inschrijfbedrag voor de eerste 15 vogels is vastgesteld op € 0.75 per vogel,
daarna wordt de prijs € 0.50 per vogel jeugdleden 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.
Art. 7
Voor de inbreng-datum van de vogels ontvangt iedere deelnemer een kopie
van het inschrijfformulier dat dient als inbreng- en afhaalbewijs, tevens staan
daarop vermeld de kooinummers en een volgnummer. Deze dient tevens als
volgnummer voor het uitkooien. Zonder dit bewijs kunnen er GEEN vogels
ingebracht/afgehaald worden. Afwijkende verzorging dient op het
inschrijfformulier vermeld te worden.
Art. 8
Ingeschreven kunnen worden alle vogels volgens het vraagprogramma N.B.v.V.
2010/2014.
A vogels: eigen kweekvogels volgens vraagprogramma N.B.v.V. 2010/2014
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 van A en B vogels 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.
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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 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 29 oktober 2014 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.
Art. 12
Tijdens de keuring op donderdag 30 oktober 2014 heeft niemand zonder
toestemming van het T.T. bestuur toegang tot de zaal.
Art. 13
Het is niet toegestaan om na de sluiting van de T.T. vogels in de zaal te laten
staan.
Art. 14
Van bepaalde kampioensvogels 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 identieke
vogels ( 2 vogels ) ingestuurd worden, vogels uit de stammen en stellen dingen
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 11 vogels komt er een 2e prijs bij en
vanaf 21 vogels per 10 vogels een extra 3e prijs bij. Men kan kiezen tussen
geldprijzen € 10 - € 7.50 - € 5,- en 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 (1 per 50 vogels )
Het Bondskruis is alleen te winnen door een vogel met ringen van de N.B.v.V.
Bij gelijk eindigen gaan de Grote parkieten II hfdgr. 70 voor. Extra prijzen zijn:
de beste 10 en 5 vogels eigen kweek klasse A – B. Meeste vogels 90 punten of
meer, dit geldt dan wel 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.
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
De behaalde prijzen worden uitgereikt op de TT vergadering van 11 december
2014. De niet afgehaalde prijzen neemt het bestuur nog 1 maal mee naar de
vergadering van 8 januari 2015, daarna vallen ze aan de vereniging.
Art. 19
De vogels moeten worden afgehaald op zondag 2 november 2014 +/- 17.30
uur. Het uitkooien geschiedt onder toezicht van een gemachtigde van de
vereniging. Dit uitkooien geschiedt op volgorde van binnenkomst, en wordt
vermeld op het inbreng- en afhaalbewijs.
Art. 20 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T.
bestuur.
V.V. De Kolibri 2014
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Medewerkers lijst Onderlinge Tentoonstelling 2014
Geachte leden, hierbij de lijst met medewerkers die zich hebben opgegeven om
te helpen met het welslagen van de tentoonstelling. Zoals u ziet zijn niet alle
werkzaamheden voorzien van medewerkers, graag doe ik een beroep op u om
zich alsnog te geven.
Bij voorbaat hartelijke dank voor Uw spontane medewerking!!!
Voerploeg tijdens de TT
P. van der Berg, E. van Noord en W. Anthonissen ( reserve )
Rad van avontuur
A.A. Ooms / H.Haasnoot, A Weijers , Mevr. M.Elstgeest, Mevr. T. Zwetsloot, J.
Elstgeest
Kataloges verkoop
vrijdagavond 31 oktober
20.00 uur - 22.00 uur
Zaterdag 1 november
10.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 15.30 uur
15.30 uur - 18.00 uur
Zondag 2 november
10.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
15.00 uur - 17.00 uur
Enveloppe verkoop
vrijdagavond 21 oktober
20.00 uur - 22.00 uur
Zaterdag 1 november
10.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 15.30 uur
15.30 uur - 18.00 uur
Zondag 2 november
10.00 uur - 13.00 uur
13,00 uur - 15.30 uur
15.30 uur - 17.00 uur
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Bardiensten
zaterdag 1 november van 10.00 uur – 12.00 uur.
zondag 2 november van 10.00 uur – 12.00 uur.
Vrachtauto vervoer dinsdagavond en zondagavond L. van Gent
Hulp bij het vervoer naar de tentoonstelingszaal
Dinsdagavond 28 oktober 19.00 uur Geerlings bedrijvencentrum
s’Gravendamseweg 20 Noordwijkerhout
Het opzetten van de tentoonstelling
Woensdag 29 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf 4
Noordwijkerhout
Inkooien vogels
Woensdagavond 29 oktober 17.00 - 20.00 uur bij de Wagenmakerserf 4
Noordwijkerhout
Helpers op de keuringsdag
Donderdag 30 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf 4 te
Noordwijkerhout
Het afwerken en versieren T.T. zaal
Vrijdag 21 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf 4 te
Noordwijkerhout
Het uitkooien en opruimen T.T. zaal
Zondag 2 november vanaf +/- 17.00 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf
4 te Noordwijkerhout

Opgeven voor de nog open plaatsen of bij verhindering
melden bij B. Zwetsloot tel. 0252 - 216636
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Goudplevieren willen ook rijke weides
Op een groot aantal plaatsen in Nederland komen ze al binnenvallen:
goudplevieren. Van Texel tot Aagtekerke en van de Bovenkerkerpolder tot
Zeewolde worden groepen van honderden tot duizenden ‘wilsters’
waargenomen. Ze hebben gebroed op noordelijke fjells en toendra’s in
Scandinavië en Rusland en ze blijven hier tot de vorst invalt. Meestal zijn ze
bij ons van september tot november, op zoek naar de lekkerste
regenwormen.
Het zijn bijna allemaal adulten die nu worden gezien; die zijn te herkennen aan
het vele zwart op borst en buik. Dat zwart verdwijnt nu langzaam omdat ze
naar het winterkleed aan het ruien zijn. ‘Onze' goudplevieren komen
voornamelijk uit Noord-Europa, uit gebieden ten westen van de Oeral. Het
aantal dat in het najaar door Nederland trekt ligt in de buurt van een half
miljoen, ongeveer de helft van het geschatte aantal goudplevieren in de
Scandinavische en Russische broedgebieden.
Goudplevieren (foto: Gerrit
Gerritsen)
Volg de vorstgrens
In Nederland is de soort sinds
1937 als broedvogel
verdwenen: het gevolg van de
enorme teruggang van
hoogveengebieden en
heideterreinen. Andere
typische broedvogels van
hoogveengebieden konden de stap zetten naar weidelandschappen, maar dat
is de goudplevier niet gelukt. Goudplevieren volgen min of meer de vorstgrens,
net als kieviten. Als in november tot en met februari in Nederland, België en
Noord-Frankrijk de kou invalt vliegen ze gewoon verder naar het zuiden, naar
Frankrijk en Spanje.
Kievitentuut
In grote groepen zoeken goudplevieren naar voedsel, vooral in weilanden. Ze
worden vaak samen met kieviten gezien. Misschien dat daar de in Zuid-Holland
gebruikte volksnaam ‘kievitentuut’ vandaan komt? Het menu van een
V.V. De Kolibri 2014
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goudplevier bestaat vrijwel uitsluitend uit regenwormen, en zo nu en dan een
emelt. Goudplevieren gaan ook ’s nachts op wormenjacht. Ze hebben geen
goede snavel om mee in de grond te peuren, wel hebben ze fantastische ogen
waarmee ze de regenwormen betrappen die zich juist ’s nachts veilig wanen.
Goudplevieren zijn dan ook gebaat bij rijke weides met veel bodemleven.
Zie in dit filmpje waarom Boer Bink zijn rijke weide terug wil. Help hem en deel
het filmpje zo vaak mogelijk! (film: Vogelbescherming Nederland)
Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Gerrit Gerritsen

Strijd tegen jacht op trekvogels op Malta gaat door
Er lijkt een lichtpuntje te zijn in de strijd tegen de voorjaarsjacht op
trekvogels op Malta. BirdLife Malta heeft voor elkaar gekregen dat er een
referendum komt over het onderwerp. De bewoners van het eiland kunnen in
het voorjaar van 2015 hun stem laten horen.
Tijdens het referendum kunnen de bewoners van het eiland beslissen of ze
voor of tegen de lentejacht op zomertortel en kwartel zijn. Een stap in de
goede richting, zeker voor de zomertortel. Deze soort staat op de Rode Lijst en
is in Nederland met 85 procent achteruit gegaan. Momenteel is de
voorjaarsjacht op zomertortel en kwartel op Malta toegestaan. Als de bevolking
tegen de jacht stemt, betekent dat dat er helemaal niet meer geschoten mag
worden tijdens de voorjaarsmigratie.
Malta belangrijke doorgangsroute
Ieder voorjaar komen miljoenen trekvogels vanuit Afrika terug om te broeden.
Malta ligt op één van de belangrijkste vogeltrekroutes. Duizenden trekvogels
die willen profiteren van de thermiek boven het eiland worden gedood door
jagers die puur voor hun plezier de vogels afschieten. Er zijn weinig plekken in
Europa waar zoveel trekvogels en beschermde vogels tijdens de vogeltrek
worden neergeknald. De 10.000 jagers die er actief zijn schieten niet alleen op
zomertortel en kwartel. Ook kwakken, kiekendieven, wespendieven en
zilverreigers worden, illegaal, door hen geschoten.
Najaarsjacht blijft toegestaan
Het referendum gaat niet over de jacht in het najaar. Dan mag nog steeds vijf
maanden gejaagd worden op zomertortel en kwartel, én op een heleboel
andere soorten zoals lepelaar, boerenzwaluw en slechtvalk. Hoewel het vangen
V.V. De Kolibri 2014
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van vinken en andere zangvogels en het gebruiken van levende lokvogels
illegaal is, gebeurt dat nog op grote schaal. Zomertortels worden met een kapje
over het hoofd vastgebonden op een stok die heen en weer wordt bewogen
zodat andere vogels erop afkomen.
Help BirdLife Malta
De datum van het referendum is nog niet bekend. Hopelijk valt het samen met
de gemeenteraadsverkiezingen die volgend voorjaar worden gehouden; dit zal
de opkomst van het referendum verhogen. Om de bevolking van Malta te
informeren over de uitzonderlijke kans die het referendum biedt de
gruweldaden aan banden te leggen is BirdLife Malta een campagne begonnen.
Voor meer informatie over deze campagne en wat je zelf kunt doen kijk
op www.birdlifemalta.org.
Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: BirdLife Malta
Met dank aan Eline Makker, BirdLife Malta

Wie zijn er jarig in deze maand?
Allen van Harte Gefeliciteerd !!
J.M. van Duin
A.A.Ooms
J.H.R. van Gulik
J.W. Filippo
Chr. Verdegaal
J. Colijn
P.Chr. Hagenaars
N.L.W. vd Berg
A.W.P. Floor
R. Rotteveel
M.G. van Gent
O. Rinzema

Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijk
Oegstgeest
Noordwijkerhout
Voorhout
Katwijk
Noordwijkerhout
Velsen Noord
Voorhout
Voorhout
Voorhout

01 oktober
04 oktober
05 oktober
10 oktober
21 oktober
23 oktober
23 oktober
26 oktober
26 oktober
26 oktober
28 oktober
29 oktober

Gaat u alvast in uw agenda noteren dat er een
gezellige Bingo avond bij de Kolibri is in ’t
Victorhuis om 20:00 uur op 16 Oktober a.s?
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Schrijf ook
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19.000 spreeuwen op één foto
19.000 spreeuwen op één foto. Het kan je zomaar lukken in het najaar. In het
Jaar van de Spreeuw organiseren Sovon en Vogelbescherming een
fotowedstrijd met als thema spreeuwenwolken. Fotografeer tussen 1
augustus en 1 november een spreeuwenwolk en onderzoek mee.
In het Jaar van de Spreeuw willen Sovon Vogelonderzoek Nederland en
Vogelbescherming meer te weten komen over de spreeuwenwolken. Het tellen
V.V. De Kolibri 2014
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van zo’n zwerm spreeuwen is echter geen sinecure. Het gaat vaak om
duizenden vogels die als balletdansers op een choreografie zonder leiding
dansen in de lucht. Terecht dat zo’n schouwspel vaak veel aandacht trekt, zeker
niet alleen van vogelaars.
Een
computerprogramma
telde het aantal
spreeuwen op deze
foto: minstens 18.800
(foto: Sovon
Vogelonderzoek
Nederland)

Vogelbescherming en Sovon willen het Jaar van de Spreeuw dan ook gebruiken
om innovatieve telmethoden uit te proberen, zoals het bepalen van aantallen
aan de hand van speciale software met pixelherkenning. Daarom willen we
iedereen met een fotocamera oproepen zwermen spreeuwen te fotograferen,
en ons deze foto’s toe te sturen. De vijf mooiste en meest bruikbare foto’s
zullen worden beloond met een attentie.
19.000
Hierboven staat zo'n foto. Met behulp van software werd het aantal
spreeuwen op deze foto geteld. Na enig pruttelen en afstellen kwam er een
betrouwbare telling uit van 18.800 spreeuwen. Her en der werden achter
elkaar vliegende spreeuwen als één vogel gezien, maar de foutmarge was klein.
We kunnen stellen dat er ongeveer 19.000 vogels op deze foto staan.
Indrukwekkend! Het programma was in ieder geval beter dan de waarnemers,
die deze groep op minimaal 10.000 vogels schatten, maar ook aangaven dat
het eigenlijk bijna ondoenlijk is om zo'n grote zwerm zonder foto's te tellen.
Daar komt nu dus verandering in.
Meedoen Vanaf 1 augustus tot en met 1 november kun je meedoen aan de
wedstrijd. De voorwaarden staan op de wedstrijdpagina van het Jaar van de
Spreeuw. Wie fotografeert er zo'n spectaculaire spreeuwenwolk?
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Gebrek aan wintervoedsel bedreigt Nederlandse veldleeuwerik
In Nederland overwinterende veldleeuweriken hebben een tekort aan
voedsel. Dat concluderen wetenschappers van de Wageningen University
(WU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in een nieuwe publicatie
verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift “Journal of Ornithology”. Op
de Nederlandse akkers blijft na de oogst wat graan achter. Zodra dat op is zijn
zaden van akkeronkruiden belangrijk. Deze zijn echter nauwelijks te vinden
doordat akkers na de oogst snel worden omgeploegd en herbiciden
vervolgens voorkomen dat akkeronkruiden zaad zetten.

Veldleeuwerik (foto:
Hans Hut)

Biologen van de WU en de RUG hebben een winter lang veldleeuweriken op 77
verschillende akkers aan de grens tussen Friesland en Drenthe geteld. Verder
V.V. De Kolibri 2014
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hebben ze het potentiële voedsel van de vogels geïnventariseerd: de dichtheid
van verschillende zaadjes op de grond gemeten, planten en insecten geteld.
Bovendien hebben ze honderden poepjes van de vogels verzameld. “Gelukkig
hadden wij een Duitse expert in ons team. Hij heeft de poepjes onder de
microscoop geanalyseerd en kon aan de hand van de resten zien wat de vogels
gegeten hadden” zegt de leider van het onderzoek, Flavia Geiger van de WU.
Door de gegevens van leeuwerikentellingen, voedselbeschikbaarheid en
voedselkeuze te combineren, vonden de onderzoekers aanwijzingen dat de
leeuweriken in de Nederlandse winter niet genoeg voedsel kunnen vinden. “De
veldleeuweriken hebben in de winter grote akkers in open gebied nodig met
een hoge dichtheid aan zaadjes” verteld Arne Hegemann van de RUG. De
vogels hebben een voorkeur voor granen die na de oogst op de akker blijven.
Deze zijn echter schaars en zodra ze op zijn, vormen zaden van akkeronkruiden
het belangrijkste voedsel. “Helaas vinden ze deze nauwelijks” zegt Flavia
Geiger. De meeste akkers worden na de oogst snel geploegd en het gebruik van
herbiciden voorkomt dat akkeronkruiden zaden kunnen produceren. “Deze zijn
echter in de winter als voedsel voor de leeuwerik heel belangrijk. Als er te
weinig voedsel is, zijn de overlevingskansen van de leeuweriken onvoldoende”
aldus de onderzoekers. De voorheen algemene veldleeuwerik is de afgelopen
dertig jaar met meer dan 95% afgenomen en staat op de Rode Lijst van
bedreigde soorten.
Een van de belangrijkste conclusies is daarom ook dat maatregelen voor de
bescherming van veldleeuweriken in Nederland niet alleen tijdens het
broedseizoen nodig zijn. “Ook tijdens de winter hebben veldleeuweriken het
zwaar” aldus Flavia Geiger. “Er moeten maatregelen komen om hun situatie in
de winter te verbeteren. Stoppelvelden in de winter die niet met herbiciden
worden bespoten zijn een belangrijke stap.” voegt Arne Hegemann toe.
Dat in Nederland overwinterende veldleeuweriken het zwaar hebben werd al
vaker vermoed. De nieuwe publicatie toont dit nu voor het eerst aan met
keiharde gegevens. Nu is het aan de politiek en aan de natuurbescherming de
situatie van de veldleeuwerik te verbeteren.
Tekst: Wageningen University en Rijksuniversiteit Groningen
Foto: Hans Hut
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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 20 oktober 2014.
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Van Azië tot in Afrika - miljoenen watervogels tellen
Ruim 1600 tellers. 5,2 miljoen watervogels. Nederland is het watervogelland
van de enorme aantallen. Tijdens de midwintertelling van 18 januari worden
die opnieuw in kaart gebracht door vrijwillige tellers. De telling wordt al sinds
1967 jaarlijks georganiseerd om overwinterende populaties langs de
hele flyway te tellen. Van Azië tot Afrika gaan vogelaars op pad. In Nederland
coördineert Sovon de telling.
De midwintertelling van 2013 leverde in totaal 5,2 miljoen watervogels op. Dat
waren er weliswaar een dikke 400.000 minder dan het jaar ervoor, maar
desondanks was het het op twee na beste resultaat ooit. Vorig jaar viel het
telweekend precies voor een overgang naar zeer koud winterweer. Tijdens de
telling was het zonnig en stond er weinig wind, ideaal weer dus. Het milde weer
zorgde ervoor dat soorten zoals kievit en goudplevier en grondeleenden zoals
wintertaling en slobeend relatief goed scoorden.
Goudplevieren foerageren op
wormen in het grasland
(foto: Ran Schols)
Veel goudplevieren
Het jaarlijks aantal
goudplevieren varieert net
als bij kievit sterk van jaar tot
jaar. Vorst speelt hierbij een
grote rol. Bij aanhoudende
vorst moeten deze vogels
wegtrekken, omdat ze geen
voedsel meer uit de grond kunnen halen.
De goudplevier komt vrijwel uitsluitend voor in het agrarisch gebied in het
westen en noorden van het land in een band die loopt van Friesland tot
Zeeland. Het is een soort die vooral tijdens de midwintertelling veel gezien
wordt, omdat er dan meer gebieden worden geteld. Buiten de
verspreidingsband zien we nog enkele grotere concentraties langs de
Randmeren en de IJssel, een paar kleinere concentraties in de provincie
Groningen, maar verder is het daarmee klaar: het binnenland is tegenwoordig
zo goed als leeg .
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad

€
€
€
€
€
€
€
€
€

26,50
22,75
21,00
22,50
22,50
32,00
30,00
22,50
22,50

25 kgr
25 kgr
25 kgr

Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips

€
€
€

8.00
7,50
9,75

5
5
2
15
25

Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee
Trosgierst Chinee doos
Wittemolen eivoer

€
€
€
€
€

18,50
14,50
8,00
35,00
60,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

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.
V.V. De Kolibri 2014

24

Noordwijkerhout

Veel steltkluten met jongen waargenomen
Op verschillende plaatsen in het land
worden steltkluten met jongen gezien.
Definitieve cijfers zijn nog niet bekend, maar
de soort heeft dit jaar op een aantal plekken in
Nederland succesvol gebroed. Het merendeel
van de broedpogingen leverde de afgelopen
jaren geen uitvliegende jongen op.
In Nederland werden tussen 1990 en 2011 maximaal dertig broedparen van
steltkluten per jaar geteld. Het aantal fluctueert sterk per jaar: het ene jaar
kunnen het er enige tientallen zijn, het andere jaar geen. Zelden brengen de
broedparen ook echt jongen groot. Dit jaar zijn in Friesland, Groningen,
Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland steltkluten mét jongen waargenomen; het
lijkt erop dat minstens tien paren succesvol hebben gebroed.
Op waarneming.nl zijn tot nu toe op 140 plaatsen in Nederland steltkluten
gezien, waar dat er vorig jaar in totaal 62 waren.
Steltkluten broeden steeds noordelijker
De steltkluut broedt met name in Spanje, Portugal en Frankrijk. Het
broedgebied schuift langzaam in noordelijke richting, wellicht als gevolg van
het opwarmende klimaat. Het is waarschijnlijk dat in jaren van droogte in het
zuiden, steltkluten uitwijken naar noordelijker gelegen broedgebieden. Als het
aantal steltkluten in ons land wordt vergeleken met de neerslagcijfers in vooral
Spanje en Zuid-Frankrijk, blijkt dat we inderdaad bij weinig winterse regenval
meer steltkluten te zien krijgen. Omgekeerd werd bijvoorbeeld in 1996, toen in
Spanje en Zuid-Frankrijk twee keer de normale hoeveelheid regen viel, geen
enkel broedpaar in ons land gemeld.
Spannende vogel
De steltkluut is een sierlijke vogel met een zwart-wit verenkleed, een lange
dunne snavel en extreem lange rode poten die het liefst in kleine groepen
optrekt. Zijn leefgebied bestaat uit ondiepe wateren zonder getij; in Nederland
broedt de soort in ondiepe zoetwatermoerassen. Om de steltkluten nog te
kunnen zien moet je haast maken: ze zijn nu aan het opvetten voor hun reis
naar het zuiden.
Voor vogelaars is de steltkluut een spannende soort: je verwacht ieder jaar dat
hij opduikt, je weet alleen nooit waar precies; soms laat hij het helemaal
afweten. Maar dit jaar dus niet, met als bonus de jongen erbij.
V.V. De Kolibri 2014
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Vogelbestand
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries
Kanaries

Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Sijs
Sijs
Sijs
Sijs
Sijs
Sijs
Spotvogel
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
five fancy
five fancy
five fancy
geel intensief
geel intensief
geel intensief
geel intensief
mozaiek
mozaiek

S.v.Duijn
Dex Geerlings
R.Kartoubi
P.R.J.Lommerse
J.v.d.Luijt
C.de Mooij
C.G.A.v.d.Ven
C.A.van Winsen
M.van Duin
R.R.Houtman
P.R.J.Lommerse
C.de Mooij
J.P.C.M.Nederpel
C.G.A.v.d.Ven
M.J.Geerlings
A.Verkaik
W.P.Anthonissen
J.M.W.Does
N.van Kempen
J.v.d.Luijt
H.Turenhout
C.A.van Winsen
P.Brand
M.E.R.v.Opstal
A.A.M.Weijers
R.R.Houtman
C.de Mooij
S.Nasveld
E.M.v.Noord
W.H.B.Bornhijm
A.W.P.Floor

0228-541542
0252-372609
06-85603088
06-51559358
0252-215633
0252-216823
0252-374150
06-51886696
06-12678579
0252-215737
06-51559358
0252-216823
06-51612036
0252-374150
0252-372609
06-48567741
0252-375668
071-3615884
0252-215633
06-51886696
06-37194149
0252-373206
0252-375057
0252-215737
0252-216823
0252-217308
071-3011118
0252-372139
0252-216973

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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