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Nieuw begin. 

Wat een vreemde gewaarwoording.Een hele tijd zonder 
maar een tentoonstelling te bezoeken. Een domper voor 
de vele vereningingen en hun leden. Zijn zij het hele jaar 
in de weer om hun vogels klaar te stomen voor de 
verschillende tentoonstellingen, komt de vogelgriep over 
Nederland heen. Al je moeite voor niets, hooguit dat je 
nog naar de Bondshow gaat en de COM maar dat is niet 
voor iedereen weggelegd. Het bijzondere is wel al die 
vogels die jij dacht dat het kampioenen worden, zijn ook 

nog steeds kampioenen tot het tegendeel bewezen is. Misschien heb je er nog 
nooit zoveel in je selectie gehad, gefeliciteerd. Als ik dit schrijf zijn alle 
beperkingen wat betreft tentoonstellingen en beurzen opgeheven en kunnen 
we onze activiteiten weer opstarten. De eerste vogelmarkt  op 27 december 
gaat gewoon door. 
 
De prijuitreiking van de afgelopen tentoonstelling was weer een waar 
spectakel. Arno had een prachtige power precentatie gemaakt en met het 
commentaar van Oege kwam elke gewonnen vogel helder in beeld. De trotse 
eigenaren kwamen maar wat graag naar voren om hun prijzen in ontvangst te 
nemen. Sommige leden konden het niet laten en kwamen meerdere keren naar 
voren. Een zeer geslaagde ledenavond om het jaar 2014 mee af te sluiten. 
 
Het nieuwe jaar 2015 staat voor de deur. Iedereen viert dit hopelijk in 
gezelschap van familie en vrienden. Wij als bestuur wensen al onze leden, 
trouwe adverteerders en iedereen die met De Kolibri van doen heeft een heel 
gezond en geslaagd 2015 toe. Als je om je heen kijkt in de wereld is het niet 
allemaal pijs en vree, maar laten wij met elkaar het goede voorbeeld hiervoor 
geven. 
 
Na wensen komen ook de verplichtingen, onze penningmeester zal 
ongetwijfeld weer contributie gaan heffen voor het nieuwe jaar. Heeft u geen 
automatische betaling, wilt u het dan overmaken op onze rekening. ( Staat aan 
de binnenzijde van het maandblad ) Wij zijn u daar zeer dankbaar voor.  
 
Verschillende gemeentes zijn druk doende om het vuurwerk aan banden te 
leggen, het is al minder dan voor gaande jaren maar helemaal van de baan is 
het voorlopig nog niet. Dus onze gevogelde vrienden staan nog niet te juichen. 
Zij rekenen nog steeds op ons, laat hen niet in de steek. 



V.V. De Kolibri 2015                             4                        Noordwijkerhout 

 

 

 
Ik wens u allen een hele mooie jaarwisseling en een goed begin voor 2015 met 
allen die u dierbaar zijn en we zien elkaar graag op donderdag 8 januari waar 
we elkaar de beste wensen kunnen wensen. 
 
Graag tot volgende keer,   

B. Zwetsloot  vzr.  

Agenda 2015  V.V. De Kolibri 

8 januari   Sprekersavond 
    20:00 uur 
  Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 

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

 
12 februari   Sprekersavond 
28 februari   Vogelmarkt 
12 maart    Jaarvergadering leden 
19 maart    Bingoavond 
28 maart    Vogelmarkt 
9 april    Contactavond/sprekersavond 
25 april    Vogelmarkt 
7 mei    TT-vergadering 
30 mei    Vogelmarkt 
Xx juli    Braderie Noordwijkerhout 
zomerstop 
29 augustus   Vogelmarkt 
3 september   Openingsavond / Sprekersavond  
12 september   Braderie Voorhout 
26 september   Vogelmarkt 
8 oktober    Open Podium 
15 oktober   Bingoavond 
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31 oktober   Vogelmarkt 
28/10  TT Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
29/10  TT Keuring (organisatie) 
30/10  TT-opening     20.00 – 22.00 uur 
31/10  Tentoonstelling     10.00 – 18.00 uur 
01/11  Tentoonstelling     10.00 – 17.00 uur 
01/11  TT Uitkooien     17.00 uur  
12 november   Sprekersavond 
28 november   Vogelmarkt 
10 december   TT vergadering + Prijsuitreiking 
19 december   Vogelmarkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

R.H. v. Haasteren Voorhout    16 januari  
T.P.J. Homan  Sassenheim   06 januari  
Van der Steen  Noordwijkerhout   19 januari 
C.G.A. vd Ven  Noordwijkerhout   20 januari 
A.J.M. Wijnands  Noordwijkerhout   26 januari 
T van Zelst   Voorhout    13 januari 
 
 
 

 

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. 
 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Stadse huismus, thans stabiel, internationaal in belangstelling 

Dat huismussen lang niet meer zo talrijk zijn als enkele tientallen jaren 
geleden, is een open deur. In het laatste kwart van de twintigste eeuw is de 
Nederlandse stand bijna gehalveerd. Gebrek aan (hoogwaardig) voedsel en 
goede nestgelegenheid worden beschouwd als belangrijke factoren hierbij. 

Stabiel 
Vanaf de eeuwwisseling is de grote afname gestopt. De populatie in stedelijk 
gebied is nu stabiel. Daarmee doet de huismus het beter dan de spreeuw, 
waarvan de aantallen in stedelijk gebied nog steeds afnemen. Stabiliserende 
aantallen huismussen, na eerdere afname, zijn overigens ook uit Engeland 
gemeld. 

 
Jonge huismussen op schutting (foto: Harvey van Diek) 

Dat we in eigen land weten wat er met stadse huismussen aan de hand is, komt 
voor een belangrijk deel op conto van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van 
Sovon. Een speciaal voor stadsvogels opgezet meetnet waaraan liefst 750 
tellers deelnemen. Die ieder jaar weer trouw op hun telpunten te vinden zijn, 
soms midden in de stad! 

Mussen-Symposium  
De verdwijning van huismussen uit delen van de stad is niet alleen in Nederland 
opgemerkt. Integendeel, het verschijnsel is bekend uit allerlei delen van Europa 
en ook elders. Het vormde aanleiding tot internationale symposia over deze 
soort, die bij veel stadsbewoners op sympathie kan rekenen. Vorige symposia 

https://www.sovon.nl/nl/soort/15910
https://www.sovon.nl/nl/MUS
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vonden plaats in Engeland, deze week is er op donderdag en vrijdag een 
nieuw symposium, ditmaal in het Belgische Gent (pdf; 0,4 MB). Experts en 
onderzoekers uit Europa en daarbuiten delen er hun kennis en geven er 
presentaties over de stand van zaken. Ons land zal daarbij niet ontbreken. 

Nestor van het onderzoek 
Op het symposium zal J. Denis Summers-Smith (94) via een video zijn 
bevindingen delen. Met recht de ‘éminence grise’ van het 
huismussenonderzoek. Kort na de tweede wereldoorlog begon hij als amateur 
met een studie van de huismus. Niet omdat hij voorzag dat het slecht zou gaan 
met de soort, maar omdat reizen in die periode lastig was. Later, in zijn functie 
als werktuigbouwkundig ingenieur, kwam hij over de hele wereld en dat bood 
hem de kans om ook elders naar mussen te kijken. De huismus als 
onderzoeksobject was in die tijd bijzonder. Hij was zeer algemeen en werd op 
veel plekken bestreden vanwege het massale bezoek aan graanvelden (iets dat 
in Nederland tot ver in de jaren tachtig plaatsvond). In zijn boek The House 
Sparrow (1963) voorspelde Summers-Smith de huismus een glorieuze 
toekomst. Dat bleek te optimistisch. 

Tekst: Jan Schoppers & Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Foto: Harvey van Diek, Sovon Vogelonderzoek Nederland 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://s1.sovon.nl/upload/uploadmanager/219319240020141119120252.pdf
http://www.sovon.nl/
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Schrijf ook 

eens wat 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 januari 2015. 

Het bestuur van VV De Kolibri  

wenst u en uw familie een heel fijn 2015. 

Dat het voor ons allen  

maar een goed broedjaar mag worden  
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Weer laag broedsucces in grootste kolonie 
visdieven West-Europa 

Op het opgespoten eiland ‘de Kreupel’ in het IJsselmeer zit de grootste 
kolonie visdieven van Europa: bijna 7000 paar. Helaas groeien er de laatste 
jaren maar weinig jongen groot. Bureau Waardenburg ontdekte hoe dat 
komt. In het IJsselmeer is te weinig spiering voor de visdieven. Daardoor zijn 
ze langer op zoek naar voedsel voor hun jongen die ondertussen, alleen in het 
nest, een makkelijke prooi zijn voor kokmeeuwen die in de buurt broeden. 

Het opgespoten eiland ‘de Kreupel’ in het IJsselmeer herbergt de grootste 
kolonie visdieven van Europa, bijna een kwart van de totale Nederlandse 
populatie. Sinds 2003, tijdens de aanlegfase van de Kreupel, vestigde zich een 
kolonie visdieven op het eiland, nog tussen de graafmachines. Door import van 
naburige IJsselmeerkolonies en in beperkte mate vanuit de Waddenzee, namen 
de aantallen snel toe tot ongeveer 7000 paar in 2010. Dat zijn er heel veel, 
maar jammer genoeg brengen de visdieven de afgelopen jaren nauwelijks 
jongen groot. Bureau Waardenburg onderzoekt met ondersteuning van 
vogelringgroep de Kreupel en Staatsbosbeheer de oorzaken. Het onderzoek 
wordt mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming. 

Volwassen visdief 
voedt jong (foto: 
Piet Munsterman) 

Broedsucces 
visdieven 
Het onderzoek 
beperkte zich in de 
eerste jaren tot het 
tellen van de 
broedpopulatie en 
ringen, maar vanaf 
2009 wordt er ook 
gekeken naar de 

reproductie van de broedparen en naar het voedsel dat wordt aangeleverd aan 
de jongen. Na een paar succesvolle eerste jaren, bleken er in 2009 en 2010 
nauwelijks jongen op te groeien. In 2011 en 2012 kelderde het aantal 
grootgebrachte jongen nog meer. Ook de conditie van de jongen was 
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gedurende deze jaren ronduit slecht, wat op slechte voedselomstandigheden in 
het IJsselmeer duidde. 

Omdat de kolonie op de Kreupel zo’n groot percentage van de Nederlandse 
populatie bevat, is het geboortesucces op De Kreupel belangrijk voor de hele 
populatie in ons land. Zeker nadat is gebleken dat een andere grote kolonie op 
Griend in de Waddenzee, al jarenlang te weinig jongen produceert om de 
populatie in stand te houden. 

Problemen 
Het hoofdvoedsel van visdieven in het IJsselmeer is spiering en met name in 
het jaar 2009 waren er sterke aanwijzingen dat er een tekort was aan spiering 
van het juiste formaat. De voedselsituatie is sinds die tijd in het IJsselmeer niet 
gunstig voor visdieven. 

Visdief jong (foto: Jaap Schelvis) 
 
 
Maar er speelt meer. Vanaf 2010 ontstond de 
indruk in het veld dat stervende of dode jongen 
snel verdwenen. In het broedseizoen van 2012 is 
daarom een camera bij nesten geplaatst en het 
bleek dat de kokmeeuwen eieren en kleine jongen 
pakten. De vestiging van kokmeeuwen heeft zich in 
de loop der jaren uitgebreid en ze zijn nu op de 
zandige eilanden, die ingericht waren voor 

visdieven, overal broedend aanwezig. Beide soorten broeden door elkaar heen. 
Dit maakt het voor de kokmeeuwen eenvoudiger dan voorheen om jonge 
visdieven te vangen. 

Vanwege het lage spieringgehalte moeten de volwassen visdieven langer op 
pad om voldoende voedsel te zoeken voor hun jongen. De jongen blijven langer 
alleen op het nest en zijn zo kwetsbaar voor predatie van de kokmeeuwen. 
Kortom, het tekort aan spiering van het juiste formaat op het goede moment 
en de predatie door kokmeeuwen zijn de factoren die het broedsucces van de 
visdieven op de Kreupel negatief beïnvloeden. 

Tekst: Anne Voorbergen, Vogelbescherming Nederland en Jan van der 
Winden,Bureau Waardenburg 
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga; Jaap Schelvis, Saxifraga 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.buwa.nl/
http://www.saxifraga.nl/
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OPINIE: Vogelbescherming tekent bezwaar aan tegen doden trekganzen 

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op maandag 17 
november 2014 

Vogelbescherming Nederland tekent bezwaar aan tegen het ganzenbeleid van 
de provincie Overijssel. Onder het mom van schadebestrijding geeft de 
provincie de opdracht om, naast het decimeren van populaties ganzen in de 
zomer, ook in de winterperiode trekganzen vogelvrij te verklaren en massale 
jacht op ganzen te stimuleren. In de winter wordt ons land bevolkt door 
trekganzen uit andere delen van de wereld die in hun voortbestaan 
afhankelijk zijn van ons land. Provincie Overijssel gaat met haar beleid niet 
alleen voorbij aan de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de opvang van 
trekganzen, maar overschrijdt daarmee ook internationale wet- en 
regelgeving. Vogelbescherming vecht daarom de ontheffing aan. 

Trekganzen zijn ganzen die de barre winter in Noord- en Oost-Europa en West-
Siberië ontvluchten. Ze zijn daarbij geheel afhankelijk van slechts een paar 
landen in West-Europa om ’s winters voedsel en veiligheid te vinden. Van 
enkele soorten, waaronder grauwe gans, brandgans en kolgans, bevindt zelfs 
60 tot 70% van de populatie zich gedurende de winter in ons land. Dit brengt 
een grote verantwoordelijkheid mee voor de opvang van deze ganzen in 
Nederland. 

 
Grauwe gans (foto: Jouke Altenburg) 
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Massaal doden van ganzen 
De provincie Overijssel is de enige provincie in ons land die het toestaat om, 
onder het mom van schadebestrijding, grootschalig afschot op trekganzen toe 
te passen, terwijl ganzen in de wintermaanden nauwelijks voor schade zorgen. 
Op die manier is het massaal doden van ganzen het doel op zich geworden. 
Overijssel legt daarmee de internationale verantwoordelijkheid voor deze 
vogels naast zich neer en neemt bovendien het risico dat de jacht desastreuze 
gevolgen kan hebben voor de populaties van deze ganzen. Zo is van de kolgans 
bekend dat er steeds minder jonge ganzen opgroeien. Nu ze in de winter in 
Overijssel zo massaal gedood worden kan dat grote consequenties hebben 
voor deze ganzen. 

Afschaffen foerageergebieden 
Naast het stimuleren van grootschalig afschot in de winter heft de provincie 
Overijssel ook de foerageergebieden op. Dit zijn gebieden waar ganzen veilig 
naar eten konden zoeken. Door het afschaffen van deze gebieden worden de 
ganzen gedwongen het agrarisch gebied op te zoeken, waar ze nu massaal 
verjaagd en bejaagd worden. Daarnaast vindt afschot plaats in de buurt van de 
natuurgebieden met een internationale beschermingsstatus, zoals bijvoorbeeld 
De Wieden. Deze natuurgebieden zijn veilige rust- en slaapplaatsen, maar 
dreigen ongeschikt te worden nu er aan de randen van deze gebieden massaal 
afschot plaatsvindt. Ook andere soorten dan ganzen worden hierdoor 
verstoord. 

Verschillende provincies bewijzen dat het wel kan 
Voor Vogelbescherming Nederland is het onacceptabel dat ganzen vogelvrij 
verklaard worden en de internationale wet- en regelgeving op zo veel punten 
genegeerd wordt. Zij verzet zich daarom fel tegen het beleid van de provincie 
Overijssel en start een juridische procedure met als doel de provincie te 
bewegen de (inter)nationale wet- en regelgeving te respecteren en toe te zien 
op een adequate en rechtmatige bescherming van ganzen. Verschillende 
provincies bewijzen dat het kan. Zij hebben een winterrustperiode van 
november tot en met februari ingesteld voor ganzen, naast het respecteren van 
rust rond de slaapplaatsen en het instellen van speciale foerageergebieden. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 
Foto: Jouke Altenburg 

 
 

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

Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m mei van 12:00 tot 15:00 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 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 januari 2015. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Resultaten Kolibri-leden die meededen bij andere tentoonstellingen. 
 
De landelijke Japanse Meeuwen en Lochura’s show in Leerdam op zaterdag 27 sept. 

 

1.       Spitsstaart bronzeman wildkleur     93 
2e prijs en soort 
kampioen O Rinzema 

2.       Loodbekjes wildkleur 183 Kampioen stellen O Rinzema 

3.       Loodbekje grijsbruin                       91 Kleurkampioen O Rinzema 

 
De landelijke Zebravinken tentoonstelling in Veenendaal van 28 sept – 5 okt. 

 1.       Grijs man 92+ 3e prijs M van Duijn 

2.       Bleekrug Bruin man 92+ 3e prijs O Rinzema 

3.       Pastel or.borst zw.borst bruin man 91 Kleurkampioen O Rinzema 

 
Regio Zuid Holland, Zebravinken, Japanse meeuwen en lonchura’s in Maasland van 7 – 11 okt. 

1.       Zebravink Grijs man 93 
Kleurkampioen en 
kampioen show M van Duijn 

2.       Zebravink Grijs pop 92 Zilver M van Duijn 

3.       Zebravink Grijs man 188 Goud Stellen M van Duijn 

4.       Zebravink Pastel bleekrug grijs pop 90 Kleurkampioen 
Chr 
Verdegaal 

5.       Zebravink Pastel or.borst zw.borst br. 
man 91 Kleurkampioen O Rinzema 

6.       Borneo bronzeman wildkleur 92 Soortkampioen O Rinzema 

7.       Loodbekje wildkleur 93 
Beste Lonchura + 
Kleurkampioen O Rinzema 

8.       Loodbekjes wildkleur 188 Goud stellen O Rinzema 

9.       Loodbekje Opaal bruin 90 Kleurkampioen O Rinzema 

 
Landelijke show Speciaal club Afrikaanse Prachtvinken in Soest op zaterdag 18 okt. 

 1.       Goudbuikje 92 Goud O Rinzema 

2.       Glansekster 93 Goud O Rinzema 

3.       Mozambiquesijs 90+ Zilver O Rinzema 

 
Vogellust Noordwijk van 5 – 9 november 

   1.       Postuur kanarie Norwich 93 Goud A Weijers 

2.       Zebravink Grijs man 92 
Mooiste standaard 
vogel M van Duijn 

3.       Zebravink Grijs man 92+ Goud M van Duijn 

4.       Zebravink Grijs man 185 Zilver stellen M van Duijn 

5.       Zebravink Bruin pop 91 Goud O Rinzema 

6.       Zebravink Wit 368 Brons stammen S. Rinzema 

7.       Zebravink Or.borst Zw.borst bf Isabel 91 Zilver M van Duijn 

8.       Zebravink Zwartborst Bruin 92 Goud O Rinzema 

9.       Zebravink witborst Grijs Man 92 Goud M van Duijn 

10.   Zebravink Witborst Grijs man 187 Zilver stellen M van Duijn 

11.   Spitsstaatbronzeman wildkleur 371 Goud stammen O Rinzema 

12.   Spitsstaatbronzeman wildkleur 93 Goud O Rinzema 

13.   Borneobronzeman wildkleur 370 Zilver Stammen O Rinzema 

14.   Loodbeks Bruin 92 Goud O Rinzema 

15.   Loodbekje Bruin 370 Zilver Stammen O Rinzema 

16.   Dornastrilde wildkleur 183 brons stellen O Rinzema 

 



V.V. De Kolibri 2015                             17                        Noordwijkerhout 

 

 

 

   

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 
Papegaaien Senegal Bonte boer Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Senegal Bonte boer A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Senegal Bonte boer R.Westgeest 071-5765565 
Papegaaien Triton kaketoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Venuzuela Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Zwartkop Caique R.Westgeest 071-5765565 
Papegaaien Zwartkop Caique A.A.Ooms 06-44048090 

Parkieten Australische Konings  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 Blauwvleugels H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Bourke's   P.C.v.d.Berg 0252-377455 
Parkieten Bourke's   M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Bourke's   H.J.Haasnoot 06-22634328 
Parkieten Bourke's   E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Bourke's   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Parkieten Bourke's   R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Bourke's   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 Standaard Grasparkiet J.J.Duivenvoorden 0252-374409 
Parkieten Standaard Grasparkiet J.Floris 0252-518015 

Parkieten Standaard Grasparkiet C.v.d.Valk 0252-372545 
Parkieten Standaard Grasparkiet W. Veerman 0252-210144 

Parkieten Goudschouder A.T.M.Bierman 0252-420141 
Parkieten Halsband P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Halsband G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Halsband 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 
 

 

 

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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