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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

Lidmaatschap

Volwassenen      32euro

AOW                   27 euro

Jeugd tot 17 j      16 euro

Gastlid/jeugd    20/15 euro

KvK nummer; V 40445820 

Verenigingscode NbvV; N16

Bankrek met IBAN nr 

NL34 RABO 034.69.04.811

Oplage maandblad 150 stuks
Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636

benzwetsloot@live.nl

Secretaris / Redactie

A.A. Ooms (Arno)

Spoorlaan 17

2215 KN Voorhout

06-44048090

secretaris@dekolibri.com

Penningmeester

O. Rinzema (Oege)

Componistenlaan 45

2215  SN Voorhout

0252-220646

rinze002@planet.nl

Algemeen Commissaris 

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Ledenadministratie

H. Nederpel (Hennie)

Leidsevaart 192

2211  WE Noordwijkerhout

0252-340860

ledenadministratie@dekolibri.com

Ringencommissaris

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

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

J. Floris                      M  

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, E. 

Hulsebosch en J. Luijten.  

In geval van overgenomen 

artikelen is de vereniging niet 

aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor verantwoording 

van de auteurs.

 

 

Uitgifte maandblad mei 2015 medio  
25 april 2015 
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Verrassend!!! 
 
Maart en april zijn voor mij de mooiste maanden in het jaar van de 
bollenstreek. Gisteren reed ik naar Heemstede en onderweg zag ik 
al weer de velden kleuren. Eerst het geel van de narcissen en heel 
voorzichtig beginnen ook de hyacinten te kleuren boven de grond. 
Heel lichtjes nog, maar voor je het weet staat de boel in vuur en 
vlam en is het weer genieten geblazen. Wat zijn we toch verwend 
om in zo’n mooie streek van het land te wonen. Ook de  merel 

heeft zijn eerste nest in onze tuin gebouwd, 3 eieren liggen er in, het nieuwe leven in de tuin 
komt weer tevoorschijn. Ook in mijn gezelschapsvolière vliegen de mannen alweer opgefokt 
in het rond. Gelukkig zijn de poppen nog nergens van gediend, in mijn geval ben ik er 
gelukkig mee, geen gedoe zo vroeg in het voorjaar. De meimaand is vroeg genoeg. 
 
Verrassend was de opkomst op de jaarvergadering. Veel leden hebben zich van hun goede 
kant laten zien en hebben de vergadering bijgewoond. De verschillende verslagen werden 
voorgelezen en de penningmeester heeft zijn financieel verslag naar buiten gebracht, 
tegelijk werd ook de begroting voor het volgend jaar kenbaar gemaakt. Ook de contributie 
voor 2016 kwam aan de orde en deze wordt met 1 euro jaar verhoogd. De NBvV vraagt 2 
euro, maar wij doen samsam met de leden. Ook is er op deze avond toestemming gevraagd 
en gekregen om in 2017 de rayontentoonstelling te organiseren, vanwege het 60 jaar 
bestaan van de vereniging extra kracht bij te zetten. Tevens was er in de pauze de huldiging 
door zowel de rayon als districtsecretaris van de jubilarissen. 205 jaar tezamen lid van de 
NBvV hebben wij nog nooit mee gemaakt. Des te mooier was het dat veel leden aanwezig 
waren om dit heugelijke feit te vieren. Na de vergadering was het dan ook een feestelijke 
gebeuren met een hapje en een drankje.  
 
Afgelopen donderdag hebben de dames weer de bingo verzorgd. De zaal was goed gevuld en 
de ‘mannentafel’ was geheel gevuld met leden van de vereniging. De prijzen waren weer 
niet aan te slepen en iedereen ging weer voldaan met een prijs naar huis. Ook de kas is weer 
goed gevuld en de dames voldaan naar huis. Bedankt. 
 
Ook dit jaar, en wel op 16 mei  heeft Henk Haasnoot weer een dagje uit voor ons 
georganiseerd. En reken maar dat zit wel weer snor. Allereerst gaan we naar Avifauna, varen 
op de meren, bezoeken we het vogelpark en we sluiten af in het mooie Voorhout bij de 
chinees. Wat wil je nog meer. Opgeven kan bij Henk Haasnoot, verder in het blad ziet u de 
kosten en de aanmeldgegevens. Vorig jaar waren er 50, dit jaar meer ????   GEWELDIG 
 
Aanstaande donderdag 9 april is het weer een contact / sprekers avond De voorstellen van de 
Bond als deze er zijn, kunnen we behandelen en de uitslag meenemen naar de 
districtsvergadering van 17 april in Ridderkerk. Ook zullen dan de wereldkampioenen 
gehuldigd worden. Dus ook Henk wordt in het zonnetje gezet.  

 
Graag tot volgende keer,   

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2015  V.V. De Kolibri 
    

9 april       Jaarstukken NBvV + voorstellen. 
Hierna zal Rein Schoonderwoerd een lezing 
verzorgen over Loro Parc. 

 

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

7 mei   TT-vergadering 
16 mei  Uitgaansdag vv De Kolibri 
   (Avifauna, varen, lunch, rondleiding, afsluiten bij 

 Chinees te Voorhout) 
30 mei   Vogelmarkt 
6 juni  Wandeling door waterleidingduinen met Siem Vos 
5 juni  Medewerkersavond bij Ben Zwetsloot 
11 juli  Fietstocht en Barbecue (bij Piet Lommerse) 
25 juli   Braderie Noordwijkerhout 
29 augustus  Vogelmarkt 
3 september  Openingsavond / Sprekersavond  
12 september Braderie Voorhout 
26 september  Vogelmarkt 
8 oktober   Open Podium 
15 oktober  Bingoavond 
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 
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10 december  TT vergadering + Prijsuitreiking 
19 december  Vogelmarkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Verslag Jaarvergadering van 12 maart 
Aanwezig 34 leden inclusief 4 bestuursleden. 
 

Opening 
Om 20.10 uur opent voorzitter Ben Zwetsloot de vergadering. 

Hij legt uit waarom de penningmeester iets later was. En waarom de secretaris 

met kennisgeving afwezig is. Vervolgens een speciaal welkom voor de 

jubilarissen, namelijk de heren Hans van Egmond (voorzitter rayon) en Piet 

Hagenaars (voorzitter district) en de jubilarissen:  

a. Cor de Mooij (50 jaar lid) 

b. Henk Haasnoot (50 jaar lid) 

c. Con van de Ven (40 jaar lid) 

d. Jacques de Mooij (40 jaar lid maar met kennisgeving afwezig) 

e. Piet de Zwart (25 jaar Lid 

 

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 
 
 

 

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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Mededelingen 
Uit de Rayonvergadering.  
Ben Zwetsloot en Henk Haasnoot zijn naar de Rayonvergadering geweest.  

 Daar hoorden zij de dat de N.B.v.V. en de A.B. samenwerking zoeken. Ze willen 

de bladen samenvoegen. En gezamenlijke tentoonstelling organiseren. De A.B. 

heeft maar 3500 leden, maar is financieel wel gezond. 

 De prijzenverdeling van de Rayontentoonstelling is ook aan de orde geweest. 

Voortaan mag de organiserende vereniging zelf beslissen hoeveel persoonlijke 

prijzen er zijn. In principe gaat het om de verenigingsprijs. 

 Dit jaar organiseert Roelofarendsveen de Rayon tt. Voor 2016 heeft Noordwijk 

een optie genomen. En voor 2017 Noordwijkerhout. Dit omdat wij dan 60 jaar 

bestaan. De voorzitter vraagt de vergadering voor akkoord en krijgt deze. 

 Koudekerk vond het jammer dat de jeugddag niet doorging in Noordwijkerhout. 

Dit jaar organiseert Delft het. En voortaan gaat de jeugddag altijd door ongeacht 

hoe laag de inschrijving ook is. 

 Er kwamen op het Rayon commentaar over de slechte verkoopklasse van het 

C.O.M. Gelukkig heeft de N.B.v.V. andere richtlijnen. 

 Ben presenteert onze nieuwe flyer. Deze komt op wit papier. En is bedoeld voor 

de nieuwe leden maar ook voor reclame. 

Vorig verslag (zie maandblad maart 2014. Ook via website) 
Zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd 
 

Ingekomen stukken:  Geen 
 

Jaarverslag secretaris (Arno Ooms) 
Ik geef u een overzicht van het jaar 2014. 
 

Leden 
Op 1 januari 2014 hadden wij als vereniging 107 leden. 
In de loop van het jaar zijn 3 leden aangemeld en 10 leden afgemeld zodat het 
ledenaantal per 1 januari 2015 op 100 uitkomt. Deze bestaan uit 94 gewone 
leden, 0 gastleden, 1 erelid (Piet vd Berg) 3 leden van verdienste (Henk, Ben en 
Con) en 2 jeugdleden.  (Dex Geerlings, Tara Geerlings)  
 

Inmiddels hebben zich per 1-1-2015 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 
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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 

2015 100 94 0 1 3 2 
 

Waar komen onze leden vandaan? 

Noordwijkerhout 43   Hillegom 1 

Voorhout 21   Bennebroek 1 

Sassenheim 10   Leiden 1 

De Zilk 6   Oegstgeest 1 

Noordwijk 6   Velsen-Noord 1 

Warmond 2   Vogelenzang 1 

Katwijk 2   Voorschoten 1 

Lisse 2   Wassenaar 1 
 

Overledenen in 2014 
8 augustus Cees van Zelst, mede-oprichter en oud-voorzitter van De Kolibri 
18 september Kees Klinkenberg, Lid van De Kolibri 
 

Huldigingen 2014 
Geen 
 

Bestuur 
In 2014 was Ben Zwetsloot aftredend en herkozen. 
Verder is het bestuur ongewijzigd. 
 

Huishoudelijk reglement 
Geen wijzigingen 
 

Aktiviteiten in 2014. 
Ledenavonden   

 13 maart             Jaarvergadering, eerste keer in maart 

 8 mei TT vergadering 

 6 juni                 Medewerkersvergadering bij Ben Zwetsloot. 

 Bingoavonden   20 maart en 16 oktober 

 11 december TT vergadering / prijsuitreiking 
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Sprekersavonden 

 9 januari Gerrit vd Boom, Roofvogels en uilen 

 13 februari JanChris en Ria van Dam, Balij in de winter 

 10 april Ben en Toos Zwetsloot, Ethiopië  

 8 mei Arno Ooms, Basis van Genealogie 
 4 september       Piet Onderdelinden, Kromsnavels  

 9 oktober Open Podium, o.a. Martien van Gent met diverse foto’s 
 13 november Oege en Sibrand Rinzema, Vogels in de natuur 

 

Verdere Kolibri-aktiviteiten in 2014. 

 10 mei uitgaansdag Park Blanckendaell en groentenveiling Tuitjenhorn 

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

 Fietstocht, bezoek volières van leden op  5 juli 

 Barbecue bij fam. Lommerse. Locatie Pilarenlaan te Noordwijkerhout (5 
juli) 

 Braderie Noordwijkerhout, (26 juli) 

  Braderie Voorhout (13 september) 

 Onderlinge tentoonstelling bij de Duinklievers te Noordwijkerhout. 
( 31-10 t/m 2-11) 

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 
 
57e Onderlinge tentoonstelling 
Totaal inzenders Onderlinge 24 incl. 2 jeugd.  Totaal ingezonden vogels;  404.  
49,0 % hiervan scoorde 90 punten of meer. 
De tentoonstelling werd dit jaar geopend door Rob Westgeest, voorzitter van 
Europarrot.  Hij feliciteert en huldigt allereerst Piet vd Berg met zijn Europarrot 
bondsmedaille 2014 en vervolgens de Algemeen Kampioen Oege Rinzema met 
een Zebravink zwartborst bruin man (93 pnt) en Kampioen jeugd Dex Geerlings 
met een Pimpelmees (93- pnt).  
Hierna werd de tentoonstelling officieel geopend. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Voor catalogus-advertenties had Oege Rinzema alles voorbereid en hebben een 
aantal leden o.l.v 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, deze keer met pompoenen, 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 iedereen hartelijk dank voor uw inzet afgelopen jaar.  
 

Verslag Webmaster (Arno Ooms)  
De website is continue in beweging. Volgens mij wordt het al aardig compleet 
qua inrichting en layout. 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, Doe dat ook als je een eigen vogelwebsite hebt, die 
bij ons gepromoot kan worden. 
 

Verslag Ringencommissaris (Con van der Ven) 
Ringenverslag 2014 
Voor het kweekseizoen 2014 zijn er in totaal 4.360 ringen in diverse maten en 
uitvoeringen besteld. Ter waarde van € 1.350,05 incl. 58 x € 2,50 = € 145,= 
administratiekosten en € 110,= aan spoedbestellingen a € 1,= per ring extra. 
Specificatie per ringmaat: 

Ring 
maat 

Groen 
0,21 

Geanodi 
seerd 
0,36 

Cultuur 
0,31 

RVS 
1,78  

Subtotaal 
per 

ringmaat 

Totaal € 
per ringmaat 

2 50    50 10,50 

2,1   10  10 3,10 

2,3 135  10  145 31,45 

2,5 150  180  330 87,30 

2,7 325 20 375  720 191,70 

2,8   55  55 17,05 

2,9 1545 240 10  1795 413,93 

3   125  125 74,55 

3,2 120 60   180 46,80 

4 355    355 74,55 

4,5 225    225 47,25 

5 145    145 30,45 

5,4 40    40 8,40 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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6 30    30 6,30 

6,5 10    10 2,10 

7 70   10 80 32,50 

8 10    10 2,10 

10 20   10 30 22,00 

11 10   5 15 11,00 

14    10 10 17,80 

Sub 
totaal  

3240 320 765 35 4.360 1095,05 

Admin. 
kosten 

     145,00 

Spoed 
kosten 

     110,00 

 
Totaal € 

      
1.350,05 

 
 

Verslag Materiaalcommissaris (Henk Haasnoot) 
10 Mei was onze uitgaansdag naar de Broekerveiling en daarna naar het 
particuliere park Blankendael. Er gingen 30 personen mee, een leuke dag 
jammer dat het regende. Na afloop met zijn allen wezen eten op eigen kosten 
bij de chinees in Voorhout. Al met al weer een geslaagde dag. 
Op 10 juli zouden we gaan fietsen maar helaas het regende weer,  dus maar 
met de auto op pad. Dit deden we met 18 personen bij verschillende leden de 
vogels en tuinen bekeken en ook nog de kerk in Hillegom bezichtigd. 
Aansluitend de barbecue gehad en hier waren 40 personen op af gekomen.  
Zelf dacht ik weer een geslaagde dag, als het niet zo was hoor ik dat graag. 
De tentoonstelling, één week van tevoren weer alles schoon gemaakt met 
verschillende leden en dat is weer goed verlopen, nogmaals bedankt heren. 
En hoop ook dit jaar weer op jullie steun. 
Met vriendelijk groet; 
Henk Haasnoot  
 

Verslag Vogelmarkt (Piet vd Berg) 
Volgens hoofdorganisator gaat het fantastisch. Hij bedankt de helpers. En 
meldt dat, doordat de loten nu 1 euro kosten, er meer geld binnen komt. 
Er zijn geen nieuwe materialen nodig, maar er kunnen nog wel wat 
standhouders bij. Het opzetten en afruimen is ook goed geregeld. 
 

Verslag Vogelbestand (Henk Haasnoot) 
Dit bestand wordt regelmatig bijgewerkt en wordt in het maandblad afgedrukt. 
Af en toe komen vragen over vogels die worden doorverwezen. 
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Niet alle leden hebben hun vogels opgegeven en ook mutaties op het bestand 
moet worden bijgehouden.  
 

Huldiging jubilarissen 
Als eerste komt Rayonvoorzitter de heer Hans van Egmond naar voren. 
Hij spreekt eerst Piet de Zwart toe en spelt hem het speldje op. Piet is een trouwe 
tt man. Na kromsnavels heeft hij nu een gezelschapsvolière met tropen. Ook is 
Piet altijd erg actief bij de barbecue. 
Vervolgens spreekt hij Con van de Ven toe en spelt hem het speldje op. Con had 
eerst kanaries, later kleine parkietachtigen en tropen. Ook was hij 
penningmeester van de Kolibri en nu ringencommissaris. Ook is hij een trouwe tt 
bezoeker. Omdat Jacques de Mooij ziek is, krijgt voorzitter Ben Zwetsloot zijn 
speldje, die hem bij Jacques thuis zal bezorgen. 
Dan komt de Districtsvoorzitter de heer Piet Hagenaars naar voren. 
Hij spreekt eerst Cor de Mooij toe en speld hem het speldje op. Cor is een 
fanatieke kleurkanariekweker, heeft kromsnavels gehad en heeft tegenwoordig 
naast kanaries sijsjes en putters. Verder bezorgt hij het maandblad in zijn regio. 
En hij is een trouwe bezoeker van tentoonstellingen. 
Vervolgens spreekt hij Henk Haasnoot toe en spelt hem het speldje op. Henk is 
erg bekend in Nederland. Heeft vaak een adviserende rol bij diverse DTT. Ook zit 
Henk bijna 40 jaar in het bestuur van de Kolibri. Hij is een erkend vogelkenner en 
mutatiekenner, een actief lid. En Henk is wereldkampioen. De heer Hagenaars is 
erg blij met wat Henk allemaal doet. 
Dan krijgen de 50 jarige jubilarissen namens de Kolibri een cadeau, namelijk een 
ingelijste fotocollage met hun vogels. En tenslotte mogen ze allemaal nog op de 
foto voor Blik op Noordwijkerhout. Huldigen doen we als het kan elk jaar, dus ook 
dit jaar, alleen huldigen we nu  205 jaar lid van NBvV. 
 

Pauze.  
In deze pauze deelt de penningmeester het financieel jaarverslag uit. En is er 
een verloting. Ook is er weer het jaarlijkse rondje van de penningmeester. En er 
zijn hapjes, die rondgebracht worden. 
 

Verslag Penningmeester (Oege Rinzema) 
Oege Rinzema neemt zowel het financieel verslag van de tentoonstelling als het 
financieel jaarverslag met de leden door. Er zijn geen vragen. Ook de begroting 
wordt toegelicht door de penningmeester. 
 

Kascontrole over 2013 (Cees vd Valk en Rein Schoonderwoerd)   
De kascontrole bestond dit jaar uit de heren Kees van de Valk en Rein 
Schoonderwoerd. Kees van de Valk doet verslag. Ze zijn bij de penningmeester 
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geweest en hebben steekproefsgewijs alles gecontroleerd. De penningmeester 
kon alle vragen beantwoorden en de stukken zagen er prima uit. Hij stelt de 
vergadering dan ook voor om het bestuur en in het bijzonder de 
penningmeester decharge te verlenen, waar de vergadering mee akkoord gaat. 
 

Verkiezing kascontrole voor februari 2016 (over 2015);  
Aftredend uit de kascontrole is Kees van de Valk. Hij wordt door de voorzitter 
bedankt voor zijn inzet. Ed Pronk was reserve en neemt zijn plaats in. Rein 
Schoonderwoerd gaat voor zijn tweede jaar. En Jos Elsgeest biedt zich aan als 
reserve. 
 

Vaststellen contributie voor 2016 
Dit jaar, dus 2015, gaat de contributie van de bond met 2 euro omhoog. 
Daarom stelt het bestuur voor de contributie met ingang van 2016 met 1 euro 
te verhogen. Dus voor dit jaar wordt het uit de reserves van de vereniging 
betaald en ook die euro verschil wordt daaruit betaald. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
 

Bestuursverkiezing  
o 2015 Arno Ooms, Secretaris 

Doordat er geen tegenkandidaten zijn aangemeld gaat Arno voor een 
nieuwe periode van 3 jaar. Hij bedankt (via vz) bestuur en leden voor het 
gestelde vertrouwen. 

o 2016 Oege Rinzema, Penningmeester 
o 2017 Ben Zwetsloot, Voorzitter 
o 2018 Arno Ooms, Secretaris 

 

Rondvraag 

 Con van de Ven merkt op dat de vereniging nu twee jaar een verlies heeft 

van 800 euro. Weliswaar was er vorig jaar een winst, maar dat kwam door 

het legaat. Hij vindt dit verlies teveel. De voorzitter antwoordt dat het 

bestuur daarom vindt, dat het dagje uit voor de vereniging goedkoper moet. 

En dat we in 2014 wel een extra grote post hadden, namelijk de tassen. Het 

bestuur en met name de penningmeester zal de vinger aan de pols houden. 
 

 André Weijers ergert zich de laatste tijd aan het feit dat er op de vogelmarkt 

vooral bij één handelaar te veel vogels in de kooi zitten. Bovendien zitten de 

vogels vaak dik of in de rui. En zijn de kooien niet schoon. De voorzitter zal 

die met de regels in de hand bij de bewuste handelaar bespreken. 
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Sluiting 
Om 22.00 uur precies sluit de voorzitter de vergadering en meldt dat ieder lid 

een tweede drankje gratis van de vereniging krijgt. Vervolgens wenst hij 

eenieder wel thuis. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

SUDOKU 

nummer 1. 
 

 

 

 
 

 

 3 4 1      

    4   6 2 

 8  2   7   

5   6   9  8 

 2  4      

6 7   9     

 1    4  5 6 

8  3   1  2  

  7  3  8   

 

Schrijf ook 

eens wat 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 april 2015. 
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Oranjekaakje - Estrilda melpoda - Orange-cheeked Waxbill 

Een van de sterkste kleine Afrikaanse 
tropen is wel het oranjekaakje. Zomer 
en winter zijn ze zeer actief en sociaal, 
ook in de buitenvolière. 
Het zijn echte groepsvogels, ze zijn 
altijd samen. Het mooist is dus een 
groepje van deze vogels samen te 
houden alhoewel dat door de 
Europese importbeperking nu een 
stuk lastiger geworden is. 
Het oranjekaakje is ongeveer 11 cm 
lang, de onderzijde is lichtgrijs, het 
rugdek bruin en hij heeft, logisch, 
oranje wangen (kaakjes). De 
staartaanzet is vuurrood, de staart 

verder zwart. De mannetjes hebben bijna altijd een wat diepere kleur in de 
wangen dan de poppen. 
Als voedsel is tropisch zaad geschikt maar wel aangevuld met liefst 
verschillende graszaden. De zaden van de Europese hanepoot zijn veruit 
favoriet. 
Ook zijn oranjekaakjes dol op trosgierst, ze hangen graag in een verse streng op 
zoek naar de lekkerste zaadjes. 
Wat beschutting wordt zeer op prijs gesteld, hier in de volière trekt de hele 
groep zich graag terug in een oude kerstboom. 

 
 

 

SUDOKU 

nummer 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3    8 

6      7   

2  5 9  6 4 1  

   1  3 5 8  

 5 4    6 3  

 7 8 6  2    

 3 6 5  9 2  4 

  7      1 

4    2 8 3   



V.V. De Kolibri 2015                             15                        Noordwijkerhout 

 

 

Bonte vliegenvanger - Ficedula hypoleuca - Pied Flycatcher 
 

De bonte vliegenvanger is voor 
het eerst beschreven door Pallas, 
in 1764 al. Er zijn tegenwoordig 4 
ondersoorten bekend: 
Ficedula hypoleuca hypoleuca 
Ficedula hypoleuca iberiae 
Ficedula hypoleuca sibirica 
Ficedula hypoleuca tomensis 
 
In Afrika komt nog een soort 
voor, de Atlas vliegenvanger 
(Ficedula speculigera), deze is 
lange tijd ook als ondersoort 
gezien van onze bonte. 

 
Bonte vliegenvangers zijn kleine, snelle insectenetende vogels die in de lente 
en zomer in ons land voorkomen, vooral in het oosten. Aan het eind van de 
zomer zijn ook soms wat donkerder exemplaren te zien, dit zijn meestal de 
vogels die uit Scandinavië op doortocht zijn en in ons land wat rusten. Dit 
vliegenvangertje is rond de 12 cm groot en valt vooral op door zijn zwartwitte 
tekening. De popjes zijn voornamelijk bruin, zie foto's hier op de site. 
De oorspronkelijke habitat werd gevormd door de oerbossen in Centraal en 
Oost-Europa, maar tegenwoordig leeft dit fraaie vogeltje overal waar maar 
eikenbomen staan, tot zelfs in rustige tuinen aan toe. Het mannetje laat 
regelmatig een wat schor aandoend riedeltje horen. 
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vliegende insecten, bonte vliegenvangers 
zijn echte acrobaten en voeren duikvluchten uit vanaf een hoge tak. In één 
duikvlucht weten ze vaak meerdere insecten te vangen. Op bomen en struiken 
zoeken ze ook vaak naar insectenlarven, vooral in de broedtijd lijken die zelfs 
favoriet. 
Broeden doen ze van oorsprong in holtes in bomen, maar ook nestkastjes 
worden tegenwoordig vaak gebruikt. Half mei leggen de popjes een enkel 
legsel, dat bestaat uit 8 tot 10 kleine witte eitjes. Na 13 dagen komen de eieren 
uit en begint een zeer drukke tijd voor de oudervogels. De jongen moeten zeer 
snel groeien, want al eind augustus moeten ze mee op trek naar de 
overwinteringgebieden in Afrika. Pas eind april, begin mei komen de 
vliegenvangers weer terug. 
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Ons dagje uit op 16 mei Avifauna (25 euro pp) 
 

Programma van de dag: 

   9:00 uur Vertrek bij Victorhuis 

 10:00 uur Koffie met gebak in Avifauna 

            Een uur varen 

 12:30 uur Lunch in Parkrestaurant 

 13:30 uur Bezoek Vogelpark 

 16:00 uur Terugreis 
 

17:00 uur Chinees in Voorhout (voor wie dat wil) 
 
Uiterlijk aanmelden voor 25 april 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 
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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 april 2015. 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Een bijna zwarte Grauwe Kiekendief in Senegal 

De Sahellanden zijn het overwinteringsgebied van Europese Grauwe 
Kiekendieven. Naast de asgrijze Grauwe Kiekendieven die we hier als 
broedvogel kennen, komen in de Sahel ook zeer donkergekleurde Grauwe 
Kiekendieven voor. Dit noemt men melanisme. Dankzij hightech GPS-loggers 
weten we nu uit welk broedgebied zij komen. 

Medewerkers van Werkgroep Grauwe Kiekendief zijn begin 2015 voor vier 
weken in Senegal geweest, om daar voor de derde opeenvolgende winter 
veldonderzoek te doen naar de voedselomstandigheden in de wintergebieden. 
Belangrijk doel van het onderzoek is het verzamelen van gegevens over het 
gebruik van het landschap door overwinterende Grauwe Kiekendieven, en 
gegevens over de beschikbaarheid van prooien. Er zijn slaapplaatsen 
geïnventariseerd, braakballen verzameld en prooitransecttellingen gedaan in 
de wintergebieden van gezenderde Grauwe Kiekendieven. 

Melanistisch mannetje aan het 
jagen op sprinkhanen (onder in 
beeld) (foto: Ben Koks) 

 

Naast de Nederlandse broedvogel 
met UvA-BiTS GPS-logger, ‘Edwin’, 
is er momenteel nog een andere 
Grauwe Kiekendief in 
Senegal, waarvan gegevens helpen 

bij het onderzoek. Het gaat om een donkerkleurig ('melanistisch') Grauwe 
Kiekendiefmannetje dat in 2013 in zijn overwinteringsgebied in Senegal een 
GPS-logger om kreeg.  

Blacky, het melanistische mannetje 
in Senegal. Op zijn rug is de logger 
zichtbaar (foto: Ben Koks) 

 

 

 

http://www.uva-bits.nl/
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Tot grote vreugde van de onderzoekers zagen zij een jaar later ditzelfde 
mannetje weer terug. Uit de data van zijn logger bleek dat hij het 
broedseizoen, niet succesvol, voornamelijk had doorgebracht in de Spaanse 
provincies Castillië en Leon. 

Op 31 januari 2015 vingen de onderzoekers bij een slaapplaats met meer dan 
duizend kiekendieven weer signalen op van de logger van dit melanistische 
mannetje. De dag erna, in de loop van de ochtend wanneer Grauwe 
Kiekendieven de schaduw van struiken en bomen opzoeken om de hitte te 
ontlopen, werd het mannetje met behulp van zijn gegevens uit 2013/2014 op 
zijn vaste siëstaplek in exact dezelfde struik (!) gevonden. Zijn logger werd 
volledig uitgelezen en ingesteld op hoge resolutie: het aanmaken van een 
datapunt per drie seconden. Overdag werd hij nauwkeurig gevolgd, en in zijn 
jachtgebieden werden prooitransectentellingen gedaan. Met deze 
veldobservaties en tellingen, in combinatie met de hightech-loggerdata, levert 
deze vogel een belangrijke bijdrage aan het ontrafelen van de geheimen rond 
het gedrag van Grauwe Kiekendieven tijdens het overwinteren. De details van 
de bevindingen worden later in een wetenschappelijke publicatie uitgewerkt. 

 
Loggervogel Blacky verblijft 
’s zomers in Spanje, ’s 
winters in Senegal (foto: 
Ben Koks) 

Na eerder veldonderzoek in 
Mali, Niger en Burkina Faso 
viel op dat er in Senegal 
relatief veel Grauwe 
Kiekendieven met een 
melanistisch verenkleed 

verbleven. In Senegal heeft 3 tot 4% van de waargenomen Grauwe 
Kiekendieven een melanistisch uiterlijk. Over de herkomst van deze 
donkergekleurde kiekendieven werd tot voor kort nog gespeculeerd. Vandaag 
de dag weten we dat het om ongeveer 1.500 individuen gaat op een totaal van 
150.000 tot 200.000 Grauwe Kiekendieven, en dat ze voornamelijk in het 
noordwesten van Spanje en in het noorden van Portugal als broedvogel 
voorkomen. 
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Voor zover bekend is er in Nederland nog nooit een melanistische Grauwe 
Kiekendief waargenomen of gedocumenteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Migratie van ’Blacky’ 2014-2015. De bewegingen in Spanje duiden op een 
mislukte broedpoging. (Kaart: Werkgroep Grauwe Kiekendief) 

Tekst: Werkgroep Grauwe Kiekendief 
Foto's: Ben Koks, Werkgroep Grauwe Kiekendief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet u zich niet aan te melden voor: 
 
Ons dagje uit op 16 mei Avifauna (25 euro pp) 
Uiterlijk aanmelden voor 25 april 
 
De Fietsdag (kom in de kooi) 11 juli overdag 
Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
 
De Barbecue bij Piet Lommerse 11 juli ´s avonds (15 euro pp) 
Uiterlijk aanmelden voor 30 juni 
 
Meldt u aan bij Henk Haasnoot. 
S.v.p. betalen bij aanmelding. 

 

http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/
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Recordaantal grote zilverreigers in Nederland 
In februari is er een recordaantal grote zilverreigers geteld. Tijdens de 
landelijke telling van Sovon noteerden vrijwilligers bijna 6400 exemplaren. In 
oktober 2014 werd vrijwel exact hetzelfde aantal geturfd. Vorige winter 
waren dat er nog maximaal 3325. Menno Bentveld ging op pad met Albert de 
Jong van Sovon, op zoek naar deze elegante, witte reigers. 

Vrijwilligers telden in de tweede helft van februari 197 plekken waar de grote 
zilverreigers ’s avonds gezamenlijk komen slapen. In totaal zagen ze 6390 
reigers. Er waren slaapplaatsen waar meer dan 300 vogels samen kwamen. Nog 
nooit werden er zoveel overwinterende grote zilverreigers geturfd. ‘Al vanaf 
oktober zijn ze zo massaal aanwezig’, vertelt coördinator Olaf Klaassen van 
Sovon. 

 
Grote zilverreigers (foto: Rob Zweers) 

Veldmuizen 
‘Aan het begin van de winter zag je soms tientallen grote zilverreigers in één 
weiland staan. In Friesland, West-Overijssel en het Groene Hart profiteerden de 
reigers van de enorme aantallen veldmuizen. Deze explosie van muizen begon 
al aan het einde van de vorige winter. We denken dat de zilverreigers deze 
makkelijke voedselbron al tijdens de vorige winter hebben ontdekt, dat hebben 
onthouden en massaal zijn teruggekeerd’, licht Klaassen toe. Op veel plekken is 
de muizenpiek over het hoogtepunt heen en zitten de reigers wat meer 
verspreid. Maar de recente telling laat zien dat ze allemaal zijn gebleven. 

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland 
Foto: Rob Zweers 

http://www.sovon.nl/
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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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Ornaathoningzuiger - Cinnyris venustus - Variable Sunbird 

De ornaathoningzuiger 
behoort tot de familie 
Nectariniidae uit de orde 
Zangvogels. Deze vogels 
komen uitsluitend in de 
warmere delen van de 
Oude Wereld.  

De ornaathoningzuiger 
leeft zelf in Zimbabwe 
en Mozambique en 
zwerft soms uit verder 
naar het zuiden. 

De wetenschappelijke naam van deze vogel is recent gewijzigd naar de 
hierboven genoemde naam. Voor de aanpassing was de naam Nectarinia 
venusta. 

Van de ornaathoningzuiger zijn 5 ondersoorten beschreven, te weten: 

 Cinnyris venustus venustus - Leeft in Senegal tot Noord Kameroen en 
Ubangi-Shari 

 Cinnyris venustus falkensteini - Leeft in Gabon tot Noord Angola, Oost 
Zaire, Kenia, Tanzania, Zambia en Zimbabwe. 

 Cinnyris venustus igneiventris - Leeft in het hoogland in het uiterst 
Oosten van Zaire, Rwanda en West Uganda. 

 Cinnyris venustus fazoqlensis - Leeft in Oost-centraal Sudan tot Eritrea, 
Ethiopia en Noord-west Kenia 

 Cinnyris venustus albiventris - Leeft in Zuid Ethiopië tot Somalië en 
Noord Kenia 

Het voedsel van ornaathoningzuigers bestaat hoofdzakelijk uit nectar. In de 
broedperiode wordt dit aangevuld met kleine insecten 

Tot slot wilen wij nog even kennis laten maken, zo u die niet kende, met de 
Zuid-Afrikaanse naam van deze vogel. Deze naam luidt: geelpenssuikerbekkie. 
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Vogelbestand 
Tropen Gouldamadine  W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Gouldamadine  M.van Duin 06-12678579 

Tropen Gouldamadine  J.C.Elstgeest 023-5848543 

Tropen Gouldamadine  M.G.v.Gent 0252-212616 

Tropen Gouldamadine  G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Gouldamadine  J.Witteman 0252-518983 

Tropen Gouldamadine  P.v.d.Zwart 0252-376077 

Tropen Japanse meeuwen P.Brand 06-37194149 

Tropen Japanse meeuwen M.van Duin 06-12678579 

Tropen Japanse meeuwen G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Loodbekje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Loodbekje P.v.d.Zwart 0252-376077 

Tropen Maskeramadine O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Mexicaanse roodmus W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Mexicaanse roodmus P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Tropen Mexicaanse roodmus J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Mexicaanse roodmus B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Tropen Mozambiquasijs O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Rijstvogels S.Alsemgeest 071-3619025 

Tropen Rijstvogels A.H.v.d.Meer 0252-376624 

Tropen Rijstvogels B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Tropen Rode Kardinaal J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Tropen Roodkop pap. amadine W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Roodkop pap. amadine M.G.v.Gent 0252-212616 

Tropen Roodmus P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Tropen 
Roodsnavel 
Spitsstaartamadine W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen 
Roodsnavel 
Spitsstaartamadine J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen 
Roodsnavel 
Spitsstaartamadine O.Rinzema 0252-220646 

Tropen 
Roodsnavel 
Spitsstaartamadine J.Witteman 0252-518983 

 

 

 

 

 

 

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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Kerkuilen brengen de lente 
Half februari en van lente lijkt nog geen sprake. Of toch wel? Vogelbescherming 
Nederland heeft de camera’s van Beleef de Lente al aangezet, want ook in 
februari is er bij verschillende vogels genoeg te beleven. Zo wordt er bij de 
kerkuilen al volop gepaard op www.beleefdelente.nl. 
Wie naar de site www.beleefdelente.nl gaat en bij de kerkuilen een kijkje 
neemt, ziet daar (meestal) twee uiltjes liefelijk bij elkaar zitten. We zien ze 
kroelen, we hebben ze zelfs zien paren. Het plaatje wekt de indruk dat het 
oude bekenden van elkaar zijn. Of dat echt zo is, is onbekend. De kerkuilen zijn 
ongeringd, waardoor we niet weten of ze al eerder een paartje vormden of hoe 
oud ze bijvoorbeeld zijn. Een gemiddelde kerkuil wordt 3 à 4 jaar oud. De kans 
is dus groot dat er wisselingen van de wacht hebben plaats gevonden. Oók in 
een nestkast waar vogels al jarenlang trouw broeden. 

 
Kerkuil (foto: Martin 
Mollet) 
 
In ieder geval zien we voor 
de camera’s nu een 
paartje dat hard aan een 
innige band werkt. Het 
knuffelen en paren 
versterkt die band. Dat 
betekent echter nog niet 
dat we kunnen gaan 
aftellen tot het leggen van 

de eieren. In de praktijk komen er pas eieren als het mannetje bewezen heeft 
genoeg prooi aan te kunnen dragen en daar gaan wel zo’n 4 tot 6 weken 
overheen. 
De kerkuilen zorgen ervoor dat we, ondanks het weer, toch volop in de 
lentesfeer zitten. Eén van de andere vroege broeders die bij Beleef de Lente is 
te volgen is de bosuil. In een nestkast in Nationaal Park de Meinweg in Limburg 
wordt al jarenlang door bosuilen gebroed. Ze laten zich nog niet vaak voor de 
camera zien, maar de kijkers horen de bosuil regelmatig roepen. Let op het 
geluid uit een griezelfilm en je weet: het is de bosuil. Nu maar duimen dat ze 
ook dit jaar weer in deze nestkast tot broeden komen. 
 
Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland 
Foto: Martin Mollet, Saxifraga 

http://www.beleefdelente.nl/
http://www.beleefdelente.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.saxifraga.nl/
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