
 

Vogelvereniging 
Noordwijkerhout en Omstreken. 
Opgericht 8 mei 1957 
 
21e JAARGANG 
 

 
 

 

 

           Juli-Augustus 2015 



V.V. De Kolibri 2015                             2                        Noordwijkerhout 

 

 

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 september 2015 medio  
29 augustus 2015 



V.V. De Kolibri 2015                             3                        Noordwijkerhout 

 

 

HET KOLIBRI GEVOEL, 

Als ik aan de laatste fietstocht en barbecue denk is dat de 

eerste gedachte die bij mij opkomt. Wat een vereniging 

zijn we toch met z’n allen, dat we het met al onze 

activiteiten zo naar ons zin hebben. 

Ook de wandeling door de duinen met Siem Vos als onze 

gids was weer een toppertje, alleen voor sommige aan de 

lange kant. Daar kunnen we een andere keer rekening mee 

houden met de groepssamenstelling. 

Na de voortreffelijke fietstocht ( meer hierover verder in dit maandblad ) was de  

barbecue aan de beurt. Dit keer konden we 45 koppen tellen 3 meer dan vorig 

jaar. In de Tuin van de fam. Lommerse was het een gezellige boel. Door de 

kleinere ruimte was het nu gezelliger en intiemer, wat de feest vreugde alleen 

maar groter maakte. Net als voorgaande jaren stond Piet de Zwart weer zijn 

mannetje aan de barbecue. Gerrit, Piet’ten, Nick en Jan hadden ‘s morgens al de 

boel in gereedheid gebracht en de dames Ans, Ingrid en Anita  hadden al voor de 

innerlijke mens gezorgd, en dit alles onder de bezielende leiding van Henk. 

Voor Piet Lommerse was er nog een 

traktatie uit de hoge hoed van Henk. 

Hij kreeg een broedblok met een 

welkome inhoud van meneer bols 

voor het beschikbaar stellen van de 

ruimte. Later op de avond toen het 

wat kouder werd kwam de 

houtkachel van Piet tevoorschijn wat 

de feest vreugde alleen maar groter 

maakte. We kunnen weer terug 

kijken op een zeer geslaagde avond. 

Dank aan allen. 

 

Zoals iedereen heb ik bij het juli nummer van Onze Vogels ook de informatie 

over de tentoonstellingsseizoen 2015 – 2019 ontvangen. Weest er zuinig op en 

gebruik hem bij het invullen van de tentoonstelling formulier. De secretarissen 

hoeven dan geen nummers van de vogels te zoeken want dat heeft u dan al 

gedaan. ( scheelt voor hen een hoop zoekwerk ) Hij geld voor meerdere jaren 

dus geef hem een gepaste plaats.  

Met de mogelijke vakanties in het vooruit zicht kunnen we genieten van onze 

nieuwe aanwinsten op vogel gebied. De geluiden zijn zeer verschillend. Van 

wege de noordelijke wind zouden meerdere vogels minder tot slecht aan het 

broeden zijn geslagen. Of dit voor iedereen telt, weet ik niet, maar als ik toch de 

aantallen nieuwelingen hoor, hoef ik voor de tentoonstelling niet bang te zijn. 

De zaal zal weer uitpuilen van nieuw leven. 
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De komende braderie in Noordwijkerhout is onze laatste activiteit. En dan is het 

einde van een mooi seizoen. Vele waaieren uit naar de diverse richtingen, de 

thuis blijvers komen ongetwijfeld ook aan hun trekken. Vergeet onze 

gevleugelde vrienden niet en wens ik u alle een mooie tijd en graag weer tot in 

september.  

Graag tot volgende keer,   B. Zwetsloot  vzr.  

Agenda 2015  V.V. De Kolibri 
   

25 juli   Braderie Noordwijkerhout 
   Natuurlijk is de Kolibri weer aanwezig met een stand. 
   We staan in de buurt van de witte kerk. 
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 
10 december  TT vergadering + Prijsuitreiking 
19 december  Vogelmarkt 
 
 
 
 
 
 
 

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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Uitgaansdag van de kolibrie zaterdag 16 mei 2015 
Eindelijk is het dan een keer zover gekomen. Ik was in de gelegenheid om de 
uitgaansdag van de Kolibri mee te gaan. Doordat mijn prioriteiten lange tijd 
elders lagen kon ik niet mee met dit jaarlijks terugkerend evenement. 
Ik had natuurlijk voorgaande jaren al steeds vernomen dat deze dag toch wel 
het hoogtepunt was, voor toch wel in de meeste gevallen een vaste kern van 
de leden van de Kolibri die elk jaar meegaan. 
Vele, tot de verbeelding sprekende namen zoals Tuitjehoorn en zo had ik al in 
het verleden horen voorbij komen, en steeds bekroop me het gevoel dat ik 
weer wat gemist had! 
Tekens weer weet organisator Henk Haasnoot, (wie kent hem niet?) een mooi 
programma in elkaar te zetten waar voor elk wat wils iets te beleven valt. 
Ik had me dan ook al vroeg opgegeven want voordat je het weet zit het vol en 
grijp je naast het dagje uit. 
Het was verzamelen bij het Victor huis en met eigen vervoer werd er zo rond 
half tien afgereisd naar Alphen aan de Rijn. 
Henk had het dit jaar dicht bij huis gezocht. In het vogelpark Avifauna wat dit 
jaar uitverkoren was, zijn de laatste jaren toch wel weer tal van vernieuwingen 
doorgevoerd zodat een bezoek aan dit park de moeite weer waard wordt. 
Er stond een heerlijk bakje koffie op ons te wachtten met een behoorlijk stuk 
appeltaart erbij. 
Dus de stemming zat er al gauw in. Er werd behoorlijk wat afgekletst, alsof we 
elkaar in geen jaren gesproken hadden. Ook de partners, die deze dag meestal 
niet aan hun neus voorbij laten gaan deden gezellig mee. 
Bij het gebruikelijke welkomst woord door voorzitten Ben Zwetsloot, waarbij hij 
aanhaalde dat het weer zo gezellig is dat een zeer grote groep leden 
meegegaan waren werd ik aangewezen als vrijwilliger om het verslag dit keer 
voor ons clubblad te schrijven dus zodoende staat mijn naam onderaan het 
stukje. 
Na de koffie stond op het programma dat er een rondvaart gemaakt zou gaan 
worden met een rondvaartboot. Mijn kluts woei van het dek, (marine 
uitdrukking) of zo iets , want het weer was nou niet bepaalt gunstig om de 
woelige baren op te gaan, het waaide flink en het zicht was nou ook niet 
bepaald optimaal, en met bepaalde bootstrubbelingen, in mijn geval 
voornamelijk zeeziekte, in mijn achterhoofd stapte ik aan boord. 
Gelukkig was de boot van solide staal gemaakt en werden we door de "crew" 
naar het bovendek geleid maar je weet maar nooit natuurlijk, ik voelde gelijk al 
lichtte deining en heb toch maar even gecheckt waar de reddingsboten zaten, 
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ik had al stiekem een reddingsvest onder mijn trui aangetrokken maar dat 
heeft niemand gemerkt gelukkig. 
Na de veiligheidsinstructies van de man achter een groot wiel, de kapitein 
annex stuurman denk ik, die meer inhielden waar de bar was, en dat we daar 
eventueel wat te drinken konden halen werden de trossen losgegooid, want de 
boot kwam in beweging, even trilde het onder mijn voeten en voelde je de 
kracht van de ronddraaiende schroef, de motor doet het tenminste schoot het 
door mijn hoofd, daar hoefde ik me geen zorgen over te maken als we midden 
op de plas zaten. 
Direct nadat het volle vermogen getest was verminderde het geluid alweer 
wat, we draaide direct al een brug onderdoor die netjes voor ons omhoog 
gegaan was, toch wel goed geregeld. 
Zachtjes gleed de boot onder de brug door en voeren we de Heimanswetering 
op. Aan beide zijde gleden de mooiste huizen, tuinen , boten, zeilschepen, 
sloepen, boerderijen en noem maar op langs ons heen, we zaten ons te 
vergapen aan al dat moois wat de mensen die aan het water wonen voor ons 
geëtaleerd hadden, daarvoor woon je toch aan het water nietwaar, het is de 
hele dag een optocht die aan je langs trekt, zeker als het weer meewerkt. 
Als ik al die rijkdom aanschouw zo vanaf een varende boot, dan denk ik wel 
eens "hoezo crisis" wat leven we toch in een rijk land! Met al ons geklaag! En in 
gedachten zie ik de journaal beelden van andere plekken op deze aardbol waar 
alles aan puin geschoten is en iedereen op de vlucht is voor geweld. 
Maar ik dwaal af! 
Na zo'n half uurtje varen, waarbij door de dienstdoende kapitein uitgebreid 
verslag gedaan werd van alles wat aan weerszijde voorbij kwam en ook nog een 
lesje vaderlandse geschiedenis hoe alles in voorgaande eeuwen ontstaan is 
werd op een groot meer met de naam Paddegat de boot gedraaid en voer hij 
dezelfde route weer terug. Niet erg hoor want dit gaf je de gelegenheid de 
andere zijde te zien dan die van de heenweg 
Stuurboord en bakboord noemen ze zoiets, welke kant stuurboord en 
bakboord is haal ik steeds door elkaar dus daar zal ik het maar niet over 
hebben. 
Na weer een half uur varen , ja hoor de brug stond weer open, de trossen 
werden weer vastgemaakt en we konden van boord, ik slaakte een zucht van 
verlichting dat het weer goed afgelopen was, op naar de lunch. 
De lunch was er eentje waar het van der Valk concern patent op heeft volgens 
mij. Prima geregeld hoor, lekker brood, bruin en wit plus krentenbol, uitgebreid 
beleg rosbief, kaas, ham fricandeau en maar liefst twee kopjes koffie en een 
glas melk en natuurlijk de overbekende van der valk croquet kortom ruim 
genoeg om de hongerige vogelaar tevreden te stellen. 
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Na de lunch natuurlijk de klapper van de dag, de rondleiding door het park. 
Verzamelen voor de ingang en de gids stond al te wachtten op ons, 
Onze gids een oude bekende want ook PS Holland leidt hij altijd rond. 
De route door het park was niet echt een verrassing als je er al verschillende 
keren geweest bent maar toch blijft altijd weer de verrassing aanwezig, want 
de vogels zijn nooit hetzelfde. Altijd is er wel wat nieuws te horen of te zien. 
Onze gids vertelde dat het park in ging krimpen voor wat betreft de 
zeearenden, toch wel jammer want wat zijn dit toch indrukwekkende vogels, 
Langs de vrije vlucht gelopen met de collectie Gieren keken de meeste met een 
zwakke maag maar even de andere kant op. Een paar gieren die zich tegoed 

deden met, naar wat naar ik 
meen ooit eens een 
prachtige Zwaan geweest 
was, is zo vlak na de lunch 
voor sommige effe teveel 
van het goede, maar ja over 
smaak valt te twisten zeker 
met een Gier. 
Op een gegeven moment 
aangekomen bij een grote 
open plek werd ik toch wat 
weemoedig. Ik herinner mij 

een foto van toen ik een jaar of zes was, waar ik onder een toen al enorme 
kastanje boom met een zo voor het park kenmerkend vilt papegaaitje op een 
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hangertje in mijn hand poseerde voor mijn vader die toen met zijn clarkje ( 
voor de jongere onder ons, dit is een foto toestel') van mij een plaatje schoot. 
Wat lijkt die tijd ver weg als ik nu iedereen met zijn smartphone omhoog zie 
staan. 
Maar goed de enorme kastanje boom is besmet geraakt met de kastanje traan 
ziekte of zoiets en moest geruimd worden, 
Gelukkig is er een kunstenaar geweest die zijn creativiteit mocht botvieren 
doormiddel van een kettingzaag, toch wel origineel gedaan hoor. 
Daarna maar weer door de tropische volière gewandeld waar een weelderige 
plantengroei de jungle nabootst van verschillende wereld delen. Dit is de 
volière waar ook de neushoorn vogel collectie gehuisvest is. Een collectie die 
voor enkele lieden zo aantrekkelijk was dat ze ‘s nachts terug zijn geweest om 
deze vogels maar mee te nemen, gelukkig zijn deze Haagse criminelen met de 
veelzeggende namen Masoud H en Faked Al D. Ik wil niet in hokjes denken 
hoor maar toch, gelukkig gepakt en zitten ze nog in voorarrest. Maar goed weer 
dwaal ik af, 
Toch zit er nog een prachtige collectie in deze hal, en ik was bijzonder onder de 
indruk van bet koppel oranje rotshanen, wat een plaatjes waren dit , ik heb ze 
nog zelden gezien dus ik was aangenaam verrast dat ze daar zaten. Zo zie je 
maar weer, al ben je al zo vaak in 
avifauna geweest toch zijn er steeds 
weer nieuwe dingen te zien. 
Wat verder gedwaald, eigenlijk 
waren we wat achter gebleven 
werd onze aandacht getrokken naar 
de grote vijver, daar zitten sinds 
mensen heugenis de pelikanen, 
maar op het moment dat wij daar 
langs kwamen was de valkenier net 
begonnen met zijn roofvogel 
demonstratie, 
Nou heb ik een valkeniers verleden en ben ik altijd wat sceptisch over dit soort 
demonstraties, maar nu bleef ik toch even staan om te kijken, 
De persoon die de loer ( dit is een soort namaak prooi) draaide was wat aan de 
jonge kant en misschien wat onervaren. ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk 
het is een loer goed voor de valk te krijgen, je slaat hem zomaar uit de lucht( de 
valk) als je niet oplet, en ook de richting waarin je hem wegtrekt is van groot 
belang, ik hielt mijn hart vast en ja hoor, de valkenier trok de loer weg richting 
publiek, wellicht best wel spectaculair maar niet zonder gevaar als achter het 
publiek een grote glazen wand zit, en ja hoor wat voorspelbaar was gebeurde, 
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de valk knalde vol tegen bet glas, ik zag de ruit trillen en vreesde het ergste 
voor de valk. Professioneel ging de valkenier door met zijn verhaal en ik zag dat 
een helper ging kijken hoe het met de valk was, gelukkig bleek het mee te 
vallen en onder luid applaus? Voor de valk? denk ik, werd deze afgevoerd, zo 
zie je maar weer een ongeluk zit in een klein hoekje. De valk zal er wel een 
behoorlijk kromme snavel er aan overgehouden hebben, maar goed dat kan hij 
wel hebben. 
Na onze tocht vervolgd te hebben en ons leven op het spel gezet te hebben 
langs de vijver met de plastic krokodil waar menigeen gefascineerd naar stond 
te staren zich afvragend of het wel echt plastic was, je weet maar nooit bij een 
krokodil, ze liggen soms uren stil toch?, kwamen we bij de Lori hal, een 
attractie van de bovenste plank, altijd weer. 

Nadat vele van ons, waaronder 
ook ik, een potje nectar gekocht 
hadden om het 
park financieel te ondersteunen in 
de kosten, werden we gelijk bij 
binnenkomst bestormd door de 
lori's 
Binnen een mum van tijd was mijn 
bekertje leeg, werd ik in mijn 
vingers gebeten door een lori die 
pissig was dat het bekertje al op 
was, ook en zat er eentje te 
schijten in mijn nek als dank voor 
het voedsel. Als je weet hoe lorries 
schijten weet je wat een gevoel 
het is als het in je nek loopt, maar 
goed, je moet er wat voor over 
hebben en je hebt wat te schrijven 
denk ik maar met dank aan de 
lori's, een hele ervaring. Verderop 

in het park werden de veranderingen van het park nog meer duidelijk dat het 
park een bredere functie gaat krijgen in de komende jaren, dit had onze gids al 
vermeld bij aanvang van de excursie.  Ook wat primaten, dit zijn half apen zijn 
toegevoegd aan de collectie om het jeugdige publiek te vermaken.  Avifauna is 
aan het experimenteren met een groep die voornamelijk bestaat uit mannen, 
het is een experiment volgens onze gids. Dat de groep nog niet erg harmonieus 
leeft bleek uit het feit dat enkele individuen nog niet geaccepteerd waren en 
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alleen zich ergens vermaakte, groepjes vorming dus, maar dat zie je bij mensen 

ook😊 
Ook brak een een fikse ruzie uit en 
ik denk dat avifauna nog wel wat 
te stellen krijgt met deze 
samenstelling, maar goed als je 
het niet probeert weet je het niet, 
Voor dat ik het wist was het al laat 
en moest ik me toch nog haasten 
en het laatste deel van de 
rondleiding overslaan, want thuis 
wachtte mijn eigen veestapel die 
ook nog verzorgd moest worden 
voor we met z'n allen als afsluiting 
gingen eten bij een restaurant in 
Voorhout. 
Net op tijd kwamen we weer aan 
in Voorhout, de organisatie begon 
al ongeduldig te worden en had al 
vriendelijk geïnformeerd of we er 

al aan kwamen, sorry Henk.  Over het eten kan ik kort zij, Perfect! 
Deze Aziatische specialiteiten kok weet waar hij mee bezig is. 
Toen ik de gerechten zag komen leek het alsof ik naar de televisie zat te kijken, 
naar het programma, wie is de chef, zegt u niets? Zal ik het even uit leggen. Dit 
is een programma waar enkele koks een keur van culinaire gerechten klaar 
maken wat er vooral ook mooi uit ziet, het oog wil ook wat nietwaar.? 
Nou het smaakte zoals het er uit zag , heerlijk, of eigenlijk moet ik zeggen "dit 
zijn mooie smaken." 
Ook het biertje smaakte heerlijk, witbier was er niet , dat was wel weer een 
minpuntje maar och daar was overheen te komen. Je kan niet alles 
verwachtten. 
Na een maaltijd die me nog lang zal bijblijven was de dag weer voorbij en 
gingen we vermoeid en voldaan naar huis. 
Bedankt organisatie en Kolibri voor deze dag! 
Nu nog even gauw het verslagje schrijven, ik hoop Ben dat ik je niet teleurstel 
in deze ! 
 
Nog bedankt dat je mij aanwees als "vrijwilliger!" 
Leo Noort 
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SUDOKU 

nummer 1. 
 

 

Ziekenboeg 
 
Piet Lommerse heeft met zijn been nog 2 dagen in het ziekenhuis gelegen, 
gelukkig is alles weer rustig geworden, maar rust blijft geboden. Voor Piet geen 
probleem ? 
Rob Westgeest is gestart met de chemo. Veel sterkte Rob 
Emiel van Noord heeft ook nog in het ziekenhuis gelegen, hopelijk gaat alles 

weer beter 

 

5   3 4   7 2 

 7  6  2    

4  3    5   

    6   3  

1 5    9  4  

    2  9   

   2  3  1  

 4 6 9     8 

7 1       9 

 

Schrijf ook 

eens wat 
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Fietsdag met de Kolibri. 
Na dat vorig jaar de fietsdag een beetje in het water was gevallen vanwege het 
slechte weer, was er dit jaar ruim van te voren goed weer besteld, zodat 
zaterdagmorgen de regenkleding thuisgelaten kon worden. Het was 
verzamelen bij het Victorhuis om 9:15 uur, om vervolgens toen Andre ook 
gearriveerd was 9:30 uur te vertrekken richting Voorhout.  
Onder begeleiding van een voor- en achterfietser voorzien van mooie 
felgekleurde hesjes. 

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

W.P. Anthonissen Noordwijkerhout   03 juli 
M.J.A v Duijn  Katwijk    13 juli 
M. van Duin  Voorhout    15 juli 
P. Hogewoning  Lisse     03 juli 
E.C. Hulsebosch  De Zilk    06 juli 
A. Lommerse  Noordwijkerhout   28 juli 
J.A. Opdam  Noordwijk    26 juli 
G.C. Wesseling  Noordwijkerhout   14 juli 
 
A.I.N. Dobbe  De Zilk    25 augustus 
N.P.C.M. v Hage  Noordwijkerhout   14 augustus 
J. Witteman  De Zilk    06 augustus 
 

 

SPOED  SPOED  SPOED  SPOED  SPOED  SPOED  SPOED 
 
Helaas moeten wij onze opslag van materialen verlaten 
wegens te koop zetten van het complex. 
Daarom opslag gevraagd voor ons Tentoonstellings- 
materiaal.  
Kent u iemand of heeft u ideeën, laat het ons z.s.m. 
weten. 
Henk Haasnoot 
h.haasnoot@kpnplanet.nl 
 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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Na een kleine omweg om even te kunnen genieten van de toch wel mooie 
streek waar we in wonen, kwamen we zoals afgesproken om 10:00 uur aan bij 
de hr. Fielemon. We werden voorzien van een bakje koffie en een  koekje. 
Terwijl de lucht nog verder opklaarde en de zon er al lekker doorheen kwam, 
werden we uitgebreid voor- en ingelicht over de kweek en verzorging van de 
postuurkanaries. Volgens kenners ware kampioenen. Nadat er weer voldoende 
informatie over en weer was gegaan van deze mooie vogels werd het weer tijd 
om op de fiets te klimmen. Richting Warmond was de volgende etappe. 
Eenmaal aangekomen in het centrum van Warmond, was daar voor de 
hongerige en vergeetachtige onder ons nog gelegenheid om een lunchpakketje 
te kopen. Om vervolgens door te fietsen naar de andere kant van Warmond, 
om bij familie van Winsen met open armen ontvangen te worden en daar 
onder het genot van weer een bakje koffie de lunch te kunnen nuttigen. 
Onder tussen was het zo lekker weer geworden, dat de meeste van ons de 
schaduw opzochten, om vervolgens in groepjes van 4 a 5 mensen door hr. van 
Winsen een rondleiding te krijgen bij de grote volière. Waar putters gehuisvest 
waren in mooie ruime vluchten. 
Ondertussen vertelde mevr. van Winsen honderduit over hun andere passie, de 
tuin, bloemenpracht en de mooie druivenkas. Verder kregen we nog veel uitleg 
over bloemen en planten die je zelf kunt kweken voor je vogels. Nadat 
iedereen de rondleidingen gevolgd had, werd het weer tijd om op te stappen 
en onze tocht voor te zetten richting Noordwijk . 
In colonne vertrokken en genietend van het schitterende weer kwamen we na 
een half uur aan bij hr. Alsemgeest. Daar was het tijd voor een koel frisje of 
biertje en een te versmaden lekker hapje. 
Vanuit de mooie tuin konden we genieten van een mooie nette 
gezelschapsvolière gevuld met verschillende soorten vogels. Van 
bourkesparkiet  tot rijstvogel, er zat van alles in. Toen we ook hier weer 
uitgekeken en bij gekletst waren, ging de bonte stoet door naar de hr. Nederpel 
in Noordwijkerhout. 
Wat daar voor moois te zien was?? Wie zal het zeggen.(ik was er niet meer bij). 
Maar als u nieuwsgierig geworden bent fiets dan volgen jaar eens mee en zie 
het met eigen ogen aan. 
Groeten van een vrolijke vogelaar. 
 
De opmerking van de vrolijke vogelaar kan ik geheel beamen, het was een hele 
bijzondere dag mooi weer en verschrikkelijk gezellig. Goed georganiseerd en 
we waren bij allen zeer welkom. 
Om het verhaal van Nederpel af te maken, ook daar was voor koffie en fris 
gezorgd. Allereerst konden we ons vergapen aan de lange vlucht met 
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verschillende vogels, van pruimkoppen, rode kardinalen en fazanten met jonge 
aan toe. De omliggende tuin mocht ook gezien worden. En een rondleiding 
over het bedrijf met de kweek van de mooie bloemen de delfiniums als 
sluitstuk van deze mooie dag.   

Paarse strandlopers overwinteren aan 

Nederlandse rotskusten 

Van alle soorten strandlopers die in Nederland voorkomen heeft de paarse 

strandloper het meest kenmerkende leefgebied. Hij is alleen te vinden aan 

onze kunstmatige stukjes rotskust. Daaraan is hij erg trouw. 

Voor veel mensen zijn al die obscure strandlopertjes maar moeilijk uit elkaar te 

houden. De paarse strandloper is echter heel gemakkelijk te herkennen. Hij heeft 

een uniek, donker paarsbruin verenkleed en ook nog mooie gele poten en een 

gele snavelbasis. Bovendien zit de paarse strandloper niet op wad en slik, maar 

is hij uitsluitend te vinden op pieren, dammen en dijken aan zee. Daar waar het 

zeewater over de basaltblokken spat en de vogels af en toe even moeten 

opvliegen om niet drijfnat te worden, daar zoekt Calidris maritima zijn voedsel: 

schelpdieren, slakjes, kreeftachtigen, wormpjes, insecten, etc. Paarse 

strandlopers zijn tam en zijn daarom prachtig te zien als ze aan het foerageren 

zijn. Vaak zijn ze in gezelschap van steenlopers en net als deze kiepen ze ook 

zeewier om, om te zien of er daaronder nog iets eetbaars is te vinden. 

  

 

Paarse 

strandloper in 

zijn element 

(foto: 

Birdphoto) 
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Plaatstrouw 

Paarse strandlopers zijn door hun strikte habitatkeuze erg beperkt in hun 

voorkomen in Nederland. Het gaat maar om hooguit 500 exemplaren. Bekende 

plekken om ze te vinden zijn de zeedijk tussen Den Helder en Huisduinen, de 

Hondsbosse Zeewering en de pieren van IJmuiden, Scheveningen en Hoek van 

Holland. In de Delta vind je ze op de Brouwersdam, de Westkapelse Zeedijk en 

bij Breskens en Cadzand. Op de Waddeneilanden vind je ze vooral op 

strekdammen, zoals op Vlieland en op de Eierlandse Dam op Texel. Op de vaste 

verblijfplaatsen worden, zo blijkt uit onderzoek met kleurringen, vaak 

maandenlang en van 

jaar op jaar dezelfde 

individuen 

aangetroffen. In het 

binnenland is een 

paarse strandloper 

erg zeldzaam. 

 

Paarse strandloper 

eet mosseltje (foto: 

Birdphoto) 

 

Overwintert ook binnen de Poolcirkel 
Hoewel er nog maar weinig ringmeldingen zijn, komen paarse strandlopers die 

bij ons overwinteren vermoedelijk vooral uit Canada, Scandinavië en Noord-

Rusland. Canadese broedvogels trekken via Groenland en IJsland naar West-

Europa. Veel vogels overwinteren binnen de Poolcirkel, zoals aan de 

Barentszzee. In IJsland broedt een eigen ondersoort (littoralis) die niet wegtrekt 

en het hele jaar door in IJsland blijft. In Noorwegen broedt een populatie paarse 

strandlopers, waarvan de vogels gemiddeld kleiner en kortsnaveliger zijn. Deze 

populatie overwintert in Engeland en Schotland, maar misschien ook in 

Nederland. Er is nog veel te leren over de trek van paarse strandlopers. 

Paarse strandlopers trekken na maart terug naar het noorden, dus nu zijn ze nog 

steeds te zien. 

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Birdphoto 

 

http://vogelbescherming.nl/
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Voor al uw 

vogelbenodigdheden en  
diervoeders 

 
 

JET 
 

Assortiment vogelbenodigdheden: 
 Vele soorten nestmateriaal 

 Div. broedblokken 
 Kweekkooien 

 Voorfronten (div. maten) 
 Div. soorten bodembedekking 

 T.T. materialen 
 T.T. hoezen / tassen 

 Div. soorten T.T. kooien 

 2K verf wit / zwart 
 Koudijs producten 

 Tevens volièrebouw  
 

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte 
Molen, Versele Laga, Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel 

Duivenvoer: Matador en Backs producten  
Orlux – Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten 

 
Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, 

Kangoeroe etc. 

 
Eerste zaterdag van de maand : Vogelmarkt Vollenhove 

Laatste zaterdag van de maand : Vogelmarkt Noordwijkerhout 
Vogelmarkt     : Zwolle 

Vogelmarkt     : Assen 
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet) 

 
Jet van de Kamp 
06 – 303 381 92 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar ) 

Woensdagavond bezorgavond 
Op afspraak is afhalen mogelijk 
 
www.jetvogelvoer.nl   Harderwijk 
 
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET 

ACTIE 
Wit nestmateriaal 1 
zak van € 4,25 voor € 
3,75. 
 
Cocos inlegnest voor 

kanarie van € 0,95 
voor  
€  0,75.  Geldig t/m 
september 2015 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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De kleine putter. 
Algemeen. 
Status in Nederland: Broedvogel /standvogel en doortrekker. 
Familie: Carduelis 
Geslacht: Carduelis carduelis 
Nederlands: kleine putter. 
Duits: Stiegelitz. 
Engels: Goldfinch. 
Frans: Chardonneret. 
Lengte: 12 cm. 
Vleugellengte: 7,6-8,3 cm. 
Gewicht: 15 gram 
Verspreiding: Britse eilanden en West kust van Europa. 
 
Veldkenmerken: 

Deze 12 cm grote 
putter is veel kleiner 
dan de Noord en Oost 
Europese putters. 
Hij wijkt niet alleen in 
grote af maar ook is hij 
anders gekleurd dan 
de grote putter. 
De kleine putter is veel 
bruiner dan de grote. 
Zelfs in het vrije veld 
kunnen we dit verschil 
goed zien. Evenals de 

grote putter is de kleine putter een “volle” vogel met een robuust 
uiterlijk. De putter heeft een opvallende rode kop en vooral tijdens de vlucht 
toont hij zijn gele vleugelspiegels. De jongen hebben in het jeugdkleed nog 
geen rode kop en zijn meer geelbruin met donkere strepen en vlekken. 
 
Voorkomen in Nederland: 
In de eerst helft van de vorige eeuw heeft de putter zijn bekendheid in 
Nederland vooral te danken aan zijn status als kooivogel. De kans dat we hem 
in het vrije veld aantroffen was tot in de zestiger jaren vrij klein. Voor de 
tweede wereldoorlog kwam de putter vrijwel alleen voor langs de Oost grens 
en op de Zeeuwse eilanden. Langs de Oostgrens en in de zuidelijke 
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provincies kwam de Carduelis carduelis, dit is de nominaatvorm, voor. De op de 
Zeeuwse eilanden voorkomende putter behoort tot de ondersoort Carduelis 
carduelis britannica. 
Vooral deze laatste soort is de afgelopen vijftiger jaar spectaculair 
toegenomen. Deze Britse ondersoort is opvallend kleiner dan de nominaat 
vorm. De Britse putter heeft zich vanuit Engeland gevestigd op het vasteland 
van Europa. De eerste populaties vestigde zich op Zuid-Beverland Daarna 
werden de Randstad, Zuid- West Nederland, West Friesland en Westelijk 
Groningen bezet. Deze toename van de kleine putter sluit goed aan bij de 
eerde areaal uitbreiding in - Groot Brittannië. Ook elders in Europa is een 
toename van putters te zien in de gecultiveerde gebieden. De kleine putter 
leeft en broed vooral in stedelijk groen en boomgaarden. Ook populieren 
opstanden zonder ondergroei trekken kleine putters aan. 
De warme en droge zomers en zachte winters zijn tevens de oorzaak van de 
sterke toename van de stand van de kleine putter. 
Trend en aantal: 
Broeden er met het uitkomen van de 
Atlas van de Nederlandse Broedvogels 
in 1979 maximaal 4500 paar putters in 
Nederland is dit gestegen tot 20.000 
paar in 2003. 
Waarschijnlijk is dit aantal nu nog veel 
hoger omdat het aantal paar 
broedende putters in 
Midden en Oost Nederland het laatste 
decennia enorm is toegenomen. 
 
Leefwijze/voorkomen: 
De kleine putter komt voor op de 
Britse eilanden, langs de West kust van 
Europa. Er zit een overlap gebied met 
de Carduelis parva die voorkomt in 
Zuid Frankrijk en het Iberische schiereiland. De kleine putter is een 
uitgesproken zaadeter. Behalve wanneer er kleine jongen zijn dan worden ook 
veel insecten gegeten. Groene bladluis is de tijdens de eerste levensdagen van 
de jongen een geliefd voedsel. Er wordt betrekkelijk weinig op de grond 
gefoerageerd. De spitse snavel en zijn behendigheid maakt de kleine putter 
geschikt om zaden uit bloemhoofdjes, paardenbloem, distel en andere 
composieten en boom zaden zoals die van de els, berk en dennen te 
bemachtigen. 
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Het broedseizoen begint eind april en tot in augustus kunnen we nesten met 
eieren of jongen vinden. De klein putter broed vooral in kleine en middel grote 
bomen met een open bladdek. Het nest is een heeft een compacte structuur. 
Het zit veelal aan het uiteinde van een tak. We zien vaak dat kleine putters 
broeden in “losse “ kolonies. Als nestmateriaal wordt vooral insecten spinsel, 
worteltjes, zaadpluizen, korstmossen, bastvezels en dierenhaar gebruikt. 
Het vrouwtje bouwt het nest terwijl haar man haar begeleidt. Er worden twee 
tot drie nesten grootgebracht. Er worden 4 tot 7 eieren gelegd. Deze zijn buikig, 
glad en glanzend. De onderlinge kleur van de eieren kan nogal eens verschillen. 
Meestal zijn ze zeer lichtblauw tot wit met fijn bezette purperachtige zwarte, 
rode of roze spikkels. Ze zijn 17 x 13 mm groot. De 
broedduur bedraagt 12-13 dagen. De jongen zijn tamelijk donzig. Het dons is 
lang en donkergrijs. De binnenzijde van de bek is karmozijnrood en het 
gehemelte purperachtig de snavelrand is crème wit/geel. 
De jongen verlaten na ongeveer 15 dagen het nest. 
 
De kleine putter in de kweek. 
Huisvesting. 
De kleine putter wordt zowel in de kweekbox als in de broedkooi gekweekt. 
Zijn levendige gedrag, de kleine putter is doorgaans veel actiever dan zijn neef 
de grote putter, maakt het dat wanneer we in broedkooien gaan kweken deze 
een afmeting van ongeveer 1 m3 moet hebben. Kleiner wil wel maar de kleine 
putter is dan minder instaat zijn levendige gedrag te tonen. Dit uit zich in 
vlinderen en klauteren in elzen- en berkentakken en of in diverse kruiden 
zoals teunisbloem, zuring, bijvoet en distels. In de hoeken van de box of kooi 
monteren we een aantal ringen waarin we de genoemde kruiden of takken in 
kunnen steken. Deze dienen veelal ook als slaapplaats. Met het aanbieden van 
deze takken en kruiden voorkomen we dat de jongen elkaar gaan pukken. De 
kleine putter houd van kibbelen en te veel vogels in één ruimte geeft al snel 
stress en dit maakt het dat de vogels een onrustig gedrag tonen. De kleine 
putter houd van licht en de kweekruimte moet dan zeker niet te donker zijn. 
Ideaal is dat de voorzijde Oost -Zuid gericht. De ochtend zon schijnt dan direct 
in de verblijven en dit komt de vogels ten goede. We zien de laatste jaren dat 
kwekers van kleine putters gebruik maken van het geven dat de kleine putter in 
het wild in losse kolonies broed. In een middelgrote vlucht worden een achttal 
poppen met drie mannen geplaatst. Veelal wordt er voorbeeldig gebroed en de 
jongen groeien zonder problemen op. Het nadeel van deze kweekwijze is dat 
we niet weten van welke man de jongen afstammen. Passen we deze  
kweekvorm toe dan gaat de voorkeur uit naar drie broers en poppen uit een 
andere lijn. De kleine putter is wat minder gevoelig voor cocidiose dan de grote 
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putter. Dit is te verklaren uit het feit dat de klein putter een putter is die van 
nature een vogel is die in leeft in een zeeklimaat en de grote putter in vogel is 
van een landklimaat. Deze laatste is dan ook veel minder instaat gezond te 
blijven in periodes met een relatief hoge luchtvochtigheid. Even als andere 
leden van het carduelis geslacht blijft ook de kleine putter in zijn eerste 
levensjaar toch wel gevoelig voor cocidiose. Van belang is dat we de vogels 
droog huisvesten en een bodembedekking gebruiken die sterk absorberend is. 
Anti cocidiosekorrel die ook voor postduiven bestemt is ideaal. 
 
Voeding. 
De kleine putter prefereert een zaadmengeling waar veel fijne zaden in 
voorkomen. Een  mengeling voor Europese sijzen is zeer geschikt voor de kleine 
putter en wordt goed opgenomen. De zaden die in deze mengeling niet mogen 
ontbreken zijn witzaad, raapzaad, negerzaad, lijnzaad, klein hennepzaad, fijn 
graszaad, slazaad wit en zwart, cichorei, kaardebol, perilla wit en bruin, 
weegbree, kleine zwarte zonnepitten, teunisbloem, maanzaad en fijne 
boomzaden zoals larix ,els en fijnspar zaad In de winterperiode wordt 
periodiek, maximaal twee keer in de week, eivoer aangeboden. In de broedtijd 
wordt dagelijks eivoer gevoerd. Het oude recept, één hard gekookt ei met daar 
aan toegevoegd een voedingssupplement, voldoet prima. Tijdens de eerste 
levensdagen van de jongen worden groene bladluizen en eventueel pinkies en 
bufflowormen graag gegeten. Ook voeren veel kleine putter kwekers hun 
vogels met rijpe en halfrijpe kruiden zoals paardenbloem, cichorei, distels, 
schapen- en ridderzuring, graszaden en bijvoet. Het voeren van deze zaden 
komt de rode kop kleur te goede om dat een aantal een hoog caroteen gehalte 
hebben. Naast deze voedingsmiddelen moet er steeds fijne maagkiezel en 
oestergrit beschikbaar zijn. Grit mag zeker geen houtskool bevatten, dit 
onttrekt vitamines uit de darm, en roodsteen, deze bevat veel zware metalen. 
 
Nestelen. 
De kleine putter maakt zijn nest graag aan de voorzijde van de vlucht. Hang de 
nestgelegenheden zo hoog mogelijk op. In een traliewerk kubus met daar in 
een plastic nestbakje wordt graag gebroed. Het nest wordt door de pop 
gebouwd. De man “assisteert” hierbij door het volgen van de pop. Hoewel 
kleine putters zeer goede ouders zijn, vaak wordt de benjamin van het nest ook 
nog groot gebracht, gaat de voorkeur uit naar het rapen van de eieren zodat 
ook de laatst gelegde eieren en daar uitgekomen jongen kunnen opgroeien tot 
vitale volwassen vogels. Tijdens het uit broeden van de eieren kan de kleine 
putterman, vooral wanneer de vogels in een broedkooi of kleine kweekbox zijn 
gehuisvest, een stoorzender zijn. Vooral eerstejaars mannen hebben nog wel 
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eens de neiging om het nest uit elkaar te trekken of de eieren of de kleine 
jongen uit het nest te gooien. Uit voorzorg kunnen we de man vastzetten tot de 
jongen een dag of vijf oud zijn. Plaats de man wel binnen het gezichtsveld van 
de pop. Wanneer we de man uit het gezichtsveld van de pop plaatsen kan 
het zijn dat de onderlinge band tussen de man en pop wordt verstoord dit kan 
gevolgen hebben voor het verder verloop van de kweek. Wanneer de man 
weer bij de pop geplaatst is blijken de meeste kleine putter mannen 
voortreffelijke vaders te zijn. Ze voeren de jongen voorbeeldig en wanneer de 
pop de tweede ronde begint zal de man de verzorging van de nog niet 
zelfstandig jongen vrijwel volledig op zich nemen. Het voeren van halfrijpe 
zaden zoals die van de teunisbloem, distel, cichorei, bijvoet, zuring en 
paardebloem draagt bij tot het goed doorkleuren van de rode kop. Ook het 
toevoegen van spirulina aan het eivoer draagt bij aan goed door kleuren  van 
de kop kleur. Het toevoegen van roodvoer leidt veelal tot oranje doorkleuren 
van de vleugelspiegels. Na het uitvliegen van de jongen hangen we aan de 
achter van de kweekbox een t.t. kooi zonder deurtje. Hier in plaatsen we een 
voerschaaltje met teunisbloem en kaardebolzaad. De jongen zullen de kooi 
spelenderwijs betreden en dit zal het africhten voor de t.t. vereenvoudigen. 
Wanneer we de jongen na het zelfstandig worden een week in een broedkooi 
plaatsen draagt dit bij tot rustig gedrag van de jongen. 
 
_________________________________________________________________ 
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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 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 augustus 2015. 

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

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

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

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

  Cor van Schaik  

  Eikenlaan 2  

  Harmelen  

  Tel.  0348 - 441920  

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

 

 

 
 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Vogelbestand 
Forpus Oogring M.G.v.Gent 0252-212616 
Forpus Oogring C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Kanarie Algemeen J.M.W.Does 071-3615884 
Kanarie Algemeen J.v.d.Luijt 0252-215633 

Kanarie Algemeen C.A.van Winsen 06-51886696 

Kanarie Bonte Cock Guldemond  
Kanarie Five fancy P.Brandt 06-37194149 

Kanarie Five fancy A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie Geel intensief W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Geel intensief R.R.Houtman 0252-215737 

Kanarie Geel intensief N. de Keizer 0252-413076 
Kanarie Geel intensief C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Geel intensief S.Nasveld 0252-217308 
Kanarie Geel intensief E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Irish fancy E.M.v.Noord 071-3011118 
Kanarie Mozaiek  W.H.B.Bornhijm 0252-372132 

Kanarie Mozaiek  A.W.P.Floor 0252-216973 

Kanarie Mozaiek  C.de Mooij 0252-216823 
Kanarie Geel schimmel N. de Keizer 0252-413076 

Kanarie Geel schimmel S.Nasveld 0252-217308 
Kanarie Geelivoor schimmel R.R.Houtman 0252-215737 

Kanarie Geelivoor schimmel C.de Mooij 0252-216823 

Kanarie Gloster corona gekuifd P.Brandt 06-37194149 
Kanarie Gloster corona gekuifd J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Gloster corona gekuifd L.J.F.Fielemon 0252-221363 
Kanarie Gloster corona gekuifd E.M.Pronk 06-28167792 

Kanarie Gloster corona gekuifd A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie Gloster consort gladkop J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Gloster consort gladkop E.M.Pronk 06-28167792 

Kanarie Gloster consort gladkop A.A.M.Weijers 0252-375057 
Kanarie LLarget Espanol N.de Keizer 0252-413076 
 

 

 

 

 

 

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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Napoleonwever  
Euplectes afer - Yellow-crowned Bishop or Golden Bishop 

De napoleonwever wordt in Nederland ook citroenwever genoemd, maar hij is 
ook bekend onder de naam gele bisschop. De naam napoleonwever heeft hij te 
danken aan de tijd van Napoleon de derde, toen hij veelvuldig werd ingevoerd. 

De man onderscheidt zich in de broedperiode van de pop door zijn opvallende 
kleuren, hij is dan prachtig geel met zwart, terwijl de pop ook in deze periode 
overwegend grijs/bruin van kleur blijft. 
Bij aanschaf is het vaak zo dat man en pop uiterlijk precies gelijk zijn, verkopers 
noemen iets al snel een koppel. De kans dat u met 2 mannen thuiskomt, is zeer 
groot. Een tip daarbij: zodra er ook maar één geel veertje in de vleugel te zien, 
is het bijna altijd een man. 

Om poppen van de napoleonwever te onderscheiden van andere soorten: 
napoleonweverpoppen hebben een felgele, dikke oogstreep die doorloopt tot 
ver achter het oog. Op de site www.ploceidae.eu zijn bij "soorten" en dan bij 
"soortbeschrijving" prima duidelijke foto's te zien van echte 
napoleonweverpoppen. 

De napoleonwever kent een diverse ondersoorten, te weten: 

http://www.ploceidae.eu/
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 Napoleonwever (Euplectes afer afer), verspreidingsgebied: Senegal, 
Nigeria, Kongo, Angola tot aan Darfur 

 Taha wever (Euplectes afer taha), verspreidingsgebied: Witte Nijl tot 
Kenia 

 Noordelijke Napoleonwever (Euplectes afer strictus), 
verspreidingsgebied: Abessinië 

 Euplectes afer niassensis, verspreidingsgebied: Zuid Angola en 
Damaraland 

De napoleonwever 
leeft in 
gevangenschap prima 
op een standaard 
tropenmengsel 
aangevuld met 
graszaden, maar ook 
dierlijke eiwitten 
mogen niet ontbreken 
in het menu. In het 
kweekseizoen dient 
de napoleonwever 
ook nog te beschikken 

over eivoer, iets dat eigenlijk het hele jaar door wel verstrekt kan worden, mits 
het in kleine hoeveelheden is. De dierlijke eiwitten dienen hoofdzakelijk te 
bestaan uit spinnen, buffalowormen en meelwormen, waarbij spinnen de 
voorkeur genieten. 

De pop legt gemiddeld 3 eieren die in een periode van ongeveer 13 dagen 
worden uitgebroed. Na ongeveer 10 - 12 dagen zitten de jongen volledig in de 
veren. Op dat moment is er geen verschil zichtbaar tussen mannen en poppen. 
Dit is meestal pas waarneembaar als de jongen 1 jaar oud zijn. 

De vogel is uitstekend te houden in een gemengde volière, waar hij in alle lagen 
gezien zal worden. De vogels zijn uitstekend in kolonieverband te houden, 
uiteraard dienen ze dan wel over voldoende ruimte te beschikken. 

Napoleonwevers zijn echte slopers, ze kunnen een fikse boom of struik in een 
paar dagen kaal maken. Zoek goed uit welke planten ze wel en niet heel laten 
om teleurstellingen te voorkomen. Struiken met wat "vettige" bladeren laten 
ze vaak met rust. 
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