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Hoe goed gaat het met de vogelsport ? 
 

Afgelopen zaterdag was er vogelmarkt in Zwolle in de 
IJsselhallen om precies te zijn. Mijn eerste gedachte was 
daar zitten toch vluchtelingen. Maar er zijn meerdere 
hallen, dus 2 hallen waren beschikbaar voor de markt. 160 
tafels 60 m1 lang en een week voor de markt al 
uitverkocht. Om 7.45 uur waren we in Zwolle en konden in 
de rij gaan staan. Er waren enkele  honderden mensen 
voor ons. Om 8.30 uur mochten we naar binnen, gelukkig 

hadden we buiten nog een buitje regen over ons heen gekregen. Daarna tafel 
24 zoeken. We konden bij Henk, Chris en Kees gaan staan. Eerst aan de koffie 
en daarna de stroom aan bezoekers aan je voorbij laten gaan, hopen dat ze je 
vogels kopen. Het is een drukte van je welste. 
Je zou zeggen het gaat goed met de vogelsport, als je dit aan je voorbij laat 
gaan. 
Het tegendeel is waar. Op de laatste Rayonvergadering bleek dat verschillende 
verenigingen niet rond kunnen komen met besturen of inzenders voor de 
tentoonstelling. Samenwerking is dan geboden. Hetzij alleen voor de 
tentoonstelling, hetzij samen gaan van verenigingen. 
Het is niet altijd wat je wilt als vereniging, maar er zit soms niets anders op. 
Afgelopen vrijdag hebben we dat mee mogen maken met Euro Parrot. Ook 
daar was een bestuur nodig. Twee liefhebbers in hart en nieren en ook werkers 
van het eerste uur hebben hun hoofd moeten buigen, omdat zij het vele werk, 
en de verantwoording van de vereniging niet alleen meer konden dragen. De 
gezondheid van beide heren was daar debet aan. Hun kindje hebben ze die 
avond moeten begraven, erg wrang voor hen. 
 
Hoe goed gaat het met de Kolibri. Als ik naar de avonden kijk, wordt het steeds 
drukker. We kunnen nog steeds goede sprekers halen. De onderlinge 
tentoonstelling komt er weer aan. De adverteerders worden weer vereerd met 
een bezoek van de Kolibri. De regelementen zijn weer geschreven en de 
medewerkerslijst staat weer op de rol. 
De inzendingen kunnen worden opgetekend, laat u ook hier van de goede kant 
zien zoals de voorgaande jaren. Ook voor ons is de tentoonstelling belangrijk, 
vooral voor de inzender. Hij kan laten zien wat voor vogels hij in huis heeft. Wij 
als vereniging gaan dan pronken met uw inzendingen en proberen hier een 
slaatje uit te slaan in financiële zin. Heel belangrijk om ons staande te houden 
in de wereld van de vogelsport. Ik vertrouw op U. 
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Om de tentoonstelling mogelijk te maken zijn de vele handjes ook weer zeer 
welkom. De medewerkerslijst is ingesloten, kijk wat u kunt betekenen voor ons. 
Vele handen maken licht werk. De inschrijving voor de onderlinge sluit op 
zondag 11 oktober, invullen kan op onze ledenavond van 8 oktober. De 
inschrijfformulieren zijn ingesloten bij dit maandblad  
 
Op de afgelopen rayonvergadering hebben we de papieren voor de 
rayontentoonstelling ontvangen. Deze wordt gehouden in Roelofarendsveen. 
De inschrijfformulieren heb ik ontvangen en neem ik mee naar de vergadering 
van 8 oktober aanstaande De districtstentoonstelling wordt gehouden in 
Heerjansdam, op de districtsvergadering van 16 oktober aanstaande krijgen wij 
daar papieren voor uitgereikt. Ook deze zijn bij mij te verkrijgen en moeten ook 
weer bij mij ingeleverd worden. Gezien het vooraf gaande zijn de beide 
verenigingen heel blij als u ook bij hen wilt inschrijven voor de tentoonstelling.  
 
De stand op de braderie in Voorhout was ook dit jaar weer bemand door leden 
van de Kolibri. Oege Rinzema en Ed Pronk namen de middag voor hun rekening, 
Toos en ikzelf hadden voor de ochtend gekozen. De Kolibri is weer bekend 
gemaakt in Voorhout. 
 
We kunnen en willen niet om de Bingo heen. Een heuse mannen tafel maakt 
furore tijdens de Bingo. Komt dat zien en beleef het mee. De dames Mies en 
Toos en niet te vergeten Jos zijn weer dagen in touw geweest om 
kwaliteitspullen te verzamelen voor de bingo en het rad tijdens de 
tentoonstelling. Ook de enveloppensport is weer voor elkaar. Komt het zien op 
de Bingo en later tijdens de tentoonstelling. Alvast bedankt voor de inzet. 
 
Graag hoop ik u te ontmoeten op donderdag 8 oktober voor de TT vergadering 
en open podium. Komt u niet maar wilt u wel inzenden of helpen met de 
tentoonstelling laat het mij weten. 
  
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  

 

 

 

 

Gaat u alvast in uw agenda noteren dat er een 
gezellige Bingo avond bij de Kolibri is in ’t 
Victorhuis om 20:00 uur op 15 oktober? 
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Agenda 2015  V.V. De Kolibri 
   

8 oktober      TT vergadering  

 Opening 

 Mededelingen 

 Reglementen 

 Medewerkerslijst 

 Rondvraag 

 Sluiting 

 Pauze 

 Open Podium: Martien van Gent is erbij. Wie wil er 
                          nog spreektijd? 

          20:00 uur in ’t Victorhuis 
 

15 oktober    Bingoavond 
   3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo. Iedereen gaat met 
   een prijs de deur uit. Neem familie, vrienden en kennissen mee. 
   20:00 uur Locatie ’t Victorhuis.  
   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 

 
31 oktober    Vogelmarkt 
                   11:30 tot 15:30 uur (let op gewijzigde tijden) 
                   Locatie ’t Victorhuis.  
                   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 

 
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 
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SUDOKU 

nummer 1. 
 

 

  8 7  2   1 

   4 3  8 7  

     1 9  2 

  6     4 5 

         

7 4     1   

4  7 2      

 2 3  4 5    

1   3  7 6   

 

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. 

 

Schrijf ook 

eens wat 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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======================================== 
Geen nieuws is goed nieuws !! 

======================================== 

 
J.M. van Duin  Noordwijkerhout   01 oktober  
A.A.Ooms   Voorhout    04 oktober 
J.H.R. van Gulik  Noordwijk    05 oktober 
J.W. Filippo  Oegstgeest   10 oktober 
Chr. Verdegaal  Noordwijkerhout   21 oktober 
J. Colijn   Voorhout    23 oktober 
P.Chr. Hagenaars Katwijk    23 oktober 
N.L.W. vd Berg  Noordwijkerhout   26 oktober 
A.W.P. Floor  Velsen Noord   26 oktober 
R. Rotteveel  Voorhout    26 oktober 
M.G. van Gent  Voorhout    28 oktober 
O. Rinzema  Voorhout    29 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 oktober    Bingoavond 
 

8 oktober    TT-vergadering 
en Open Podium 
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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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Reglement en prijzen verdeling voor de 58e onderlinge vogeltentoonstelling  
2015 van v.v.  “ De Kolibri  “ Noordwijkerhout en Omstreken 
 
Deze onderlinge tentoonstelling wordt georganiseerd door V.V.   “ De Kolibri 
“ Noordwijkerhout en Omstreken en zal worden gehouden in het 
verenigingsgebouw “De Duinklievers  “ Marktplein  te Noordwijkerhout op: 
30 oktober t/m 1 november 2015 
 
Art.   1 
De inschrijving is opengesteld voor ieder lid cq gastlid van V.V. “ De Kolibri “ , 
met inachtneming van art. 14 van het huishoudelijk reglement dat de 
contributie van het gehele jaar moet zijn voldaan. 
 
Art.   2 
Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. 
 
Art.  3 
Ingeschreven kunnen worden alle vogels vermeld in het vraagprogramma van 
de N.B.v.V. 2014/2019 met uitzondering  van de groepen 1 t/m 9 te weten 
zang/ zang-kleurvogels.  
 

Art. 4 

- 1  Vogels vallend onder de B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de 
vereiste papieren in orde zijn en bij  
       het T.T. secretariaat worden afgegeven bij het inschrijven. 
- 2  De papieren als bedoeld  in 4.1 zullen tijdens de duur van de T.T. onder 
beheer van de secretaris in de T.T.   
      ruimte aanwezig zijn.  
- 3  Inzage in de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement is alleen 
toegestaan aan personen die zich   
      kunnen legimenteren als ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. 
- 4  Op het moment dat de vogels vallend onder de B.U.D. met de eigenaar de 
ruimte van de tentoonstelling 
      verlaten zullen de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 aan de eigenaar worden 
teruggegeven.     
      Daarmee is de wettelijke aansprakelijkheid jegens De Kolibri vervallen. 
- 5  Het bestuur van De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens 
het niet in orde zijn van de  
      papieren als bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement. 
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Art. 5 
De jeugd draait met de senioren mee, er worden extra prijzen beschikbaar 
gesteld , 1e, 2e en 3e over alle jeugd. 
Jeugdleden zijn verenigingsleden , aangesloten bij de N.B.v.V. of gastleden  
welke de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt, ingeschreven kan worden 
indien men na 1 november 1999 geboren is. 
Op het inschrijfformulier dient men duidelijk JEUGD, alsmede de 
geboortedatum te vermelden. Alleen dan is de inschrijving voor de jeugd 
geldig. 

Art. 6 

De inschrijvingen gaan we regelen op de ledenavond van 8 oktober a.s.  Bij 
afwezigheid kunt u het ook voor 11 oktober inleveren bij C.G.A. van der Ven 
Kievitshorn 10  2211 LJ  Noordwijkerhout  
Het inschrijfbedrag voor de eerste 15 vogels is vastgesteld op  € 0.75 per vogel, 
daarna wordt de prijs  € 0.50 per vogel jeugdleden gratis,  Derby  € 0.75  extra.   
De verplichte catalogus kost € 1,00, losse verkoop  € 2,00  
Het verschuldigde bedrag dient contant te worden voldaan bij inschrijving. 
 
Art. 7 
Voor de inbreng-datum  van de vogels ontvangt iedere deelnemer  een kopie 
van het inschrijfformulier dat dient als inbreng- en afhaalbewijs, tevens staan 
daarop vermeld de kooinummers en een volgnummer. Deze dient tevens als 
volgnummer voor het uitkooien. Zonder dit bewijs kunnen er GEEN vogels 
ingebracht/afgehaald worden. Afwijkende verzorging dient op het 
inschrijfformulier vermeld te worden. 
 
Art. 8 
Ingeschreven kunnen worden alle vogels volgens het vraagprogramma N.B.v.V. 
2014/2019. 
A  vogels:   eigen kweekvogels volgens vraagprogramma N.B.v.V. 2014/2019 
met ringen van de N.B.v.V. en / of ringen van organisaties  welke zijn 
aangesloten  bij COM Nederland. 
B  vogels:    overjarige eigen kweekvogels, vogels met ringen met eigen 
kweeknummer van de N.B.v.V. en / of ringen van organisaties  welke zijn 
aangesloten  bij COM Nederland, die volgens vraagprogramma niet meer mee 
mogen doen.  
C  vogels:   open klasse vogels. vogels met of zonder ringen / of seksringen. 
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Geen gekleurde knijpringen A.U.B.               
Ringen van A en B vogels moeten naadloos gesloten zijn, van de juiste 
voorgeschreven maat, en leesbaar,  anders worden ze uitgesloten van 
deelname. Ook vogels met meerdere ringen worden niet gekeurd  
Leden aangesloten bij een andere bond dienen dit op het inschrijfformulier te 
vermelden + bewijs te overleggen, eventueel een wikkel van het maandblad of 
lidmaatschap kaart. 
 
Art. 9 
De vogels zijn op de gangbare manier door de N.B.v.V. verzekerd. ( Dient 
opgegeven te worden op het inschrijfformulier ) Voor ziekte of sterfte tijdens 
de T.T. is het bestuur niet verantwoordelijk. Zieke of gebrekkige vogels worden 
geweigerd c.q. uit de tentoonstellingsruimte verwijderd. 

Art. 10 

Het bestuur is verplicht om de ringen van de prijswinnaars te controleren. Bij 
onregelmatigheden worden de betreffende vogel(s) gediskwalificeerd. 
 
Art. 11 
Het inkooien c.q. inbrengen geschiedt onder toezicht van een T.T. medewerker 
op woensdag  28 oktober 2015  van 17.00 uur  tot  20.00 uur. 
Bij het inkooien dient een inentingsbewijs voorhanden te zijn voor grondvogels, 
deze dient te worden overhandigd aan het T.T. bestuur, en blijft tijdens de 
keuring en tentoonstelling in het bezit van de organiserende vereniging.  
Zonder inentingsbewijs worden deze vogels geweigerd. 
 
Art. 12 
Tijdens de keuring op donderdag  29 oktober 2015  heeft niemand zonder 
toestemming van het T.T. bestuur toegang tot de zaal. 
 
Art. 13 
Het is niet toegestaan om na de sluiting van de T.T. vogels in de zaal te laten 
staan. 
 
Art. 14 
Van bepaalde kampioensvogels  worden na de keuring foto’s gemaakt. Welke 
vogels dit zijn is vooraf niet te bepalen. Een en ander gebeurt overigens op 
strikt verantwoorde wijze. Indien een inzender bezwaar maakt tegen het 
fotograferen dient hij dit gelijktijdig met de inschrijving schriftelijk kenbaar te 
maken.  
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Art. 15 
In alle hoofdgroepen kunnen stammen ( 4 vogels ) en stellen = 2 identieke 
vogels ( 2 vogels ) ingestuurd worden, vogels uit de stammen en stellen dingen 
mee naar de individuele prijzen. Voor Derby  (alleen A vogels ) is iedereen vrij 
om in te zenden Voor elke hfdgr 1 vogel zoals genoemd in art. 16  Niet vergeten 
op het inschrijfformulier te vermelden. 
 
Art. 16 
Naast de Algemeen kampioen en Jeugdkampioen zijn er volgens onderstaande 
groepen ook prijzen beschikbaar. De prijzen zullen door de keurmeesters 
worden aangewezen. 
In elke hoofdgroep valt een 1e prijs,  vanaf 16 vogels komt er een 2e prijs bij en 
vanaf  31 vogels per 15 vogels  een extra 3e prijs bij. Men kan kiezen tussen 
geldprijzen  € 10 - € 7.50 - € 5,-  en medailles,  invullen op het inschrijfformulier 
Vogels van de jeugd dingen mee naar deze prijzen, dat geldt ook voor de 
bondsmedailles. Voor elk jeugdlid is er een prijs beschikbaar. 
De Bondsmedailles worden toegekend aan de hoogst gewaardeerde vogels, 
m.u.v.Bondskruis  (1 per 50 vogels )  
Het Bondskruis is alleen te winnen door een vogel met ringen van de N.B.v.V. 
Bij gelijk eindigen gaan de  Overige parkieten II hfdgr. 29 voor. Meeste vogels 
90 punten of meer, dit geldt dan wel voor vogels in de klasse A – B en C. 
Bondskruis en bondsmedailles zijn niet te winnen door gastleden, deze 
prijzen zijn voorbehouden voor de leden die ingeschreven staan bij de Kolibri 
als N.B.v.V.  leden.  
 
 De groepen zien er als 

volgt uit: 
 Vraagprogramma 2014 / 2019 

1 Ongepigmenteerde 
kanaries             

 Uit groep 3 alle ongepigmenteerde kleurkanaries    

2 Gepigmenteerde 
kanaries                

 Uit groep 3 alle gepigmenteerde kleurkanaries    

3 Mozaïek kanaries 
ongepigmenteerd   

 vallen onder hoofdgroep 1 

4 Mozaïek kanaries 
gepigmenteerd       

 Vallen onder hoofdgroep 2 

5 Postuurkanaries gloster 
consort 

 4.402 t/m 4.408 

6 Postuurkanaries gloster 
corona                               

 4.4.411 t/m 4.418 

7 Overige  Overige klasse groep 4 
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postuurkanaries 
8 Zebravinken                                                                    5.001 t/m 5.006 
9 Zebravinken                                                                    5.009 t/m 5.035 
10 Japanse meeuwen                                                                   6.001 t/m 6.014 
11 Gouldamadines                          9.001 t/m 9.006 
12 Australische 

prachtvinken en 
papegaaiamadines                           

 10.001 t/m 11.010 

13 Vruchten en 
insecteneters                          

 17.001 t/m 17.003 

14 Overige tropische 
vogels                    

 6.020 t/m 6.033, groep 7, 8, 12 en 13 

15 Bastaarden  14.001 t/m 14.002 
16 Europese Cultuurvogels                      15.001 t/m 16.014 
17 Kleine grasparkieten  18.001 t/m 18.018 
18 Grasparkieten                                       19.001 t/m 19.018 
19 Forpussen                                       20.001 t/m 20.010 
20 Agaporniden                                             21.001 t/m 21.117 
21 Neophema’s  23.001 t/m 23.012 
22 Grote parkieten     I                              22.001 t/m 22.021 
23 Grote parkieten     II                            24.001 t/m 27.014 
24 Grote parkieten     III                           28.001 t/m 29.026  
25 Grote parkieten     IV                           30.001 t/m 30.011 en 31.001 t/m 31.014  

en 32.001 t/m 32.008 
26 Duiven en grondvogels                        33.001 t/m 33.010 en 34.001 t/m 34.012 
 
Art. 17 
Om voor de prijzen in art 15 en 16 in aanmerking te komen, gelden de 
volgende minimumpunten   
- Enkelingen :  Overige vogels 90,   Jeugd   89   
- Stammen    :  Overige vogels 360  Jeugd   356 
- Stellen        : Overige vogels 180  Jeugd   178 
- Beneden de 90 punten worden geen prijzen toegekend voor senioren. 
 
Art. 18 
De behaalde prijzen worden uitgereikt op de TT vergadering van 10 december 
2014 
De niet afgehaalde prijzen neemt het bestuur nog 1 maal mee naar de 
vergadering van 14 januari 2016, daarna vallen ze aan de vereniging. 
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Art. 19 
De vogels moeten worden afgehaald op zondag  1 november 2015  +/-  17.30 
uur  
Het uitkooien geschiedt onder toezicht van een gemachtigde van de vereniging.  
Dit uitkooien geschiedt op volgorde van binnenkomst, en wordt vermeld op het 
inbreng- en afhaalbewijs. 
 
Art. 20 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur. 
  

SUDOKU 

nummer 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Medewerkers lijst Onderlinge Tentoonstelling 2015   
                                             
Geachte leden, hierbij de lijst met medewerkers die zich hebben opgegeven 
om te helpen met het welslagen van de tentoonstelling. Zoals u ziet zijn niet 
alle werkzaamheden voorzien van medewerkers, graag doe ik een beroep op 
u om zich alsnog te geven. 
Bij voorbaat hartelijke dank voor Uw spontane medewerking!!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voerploeg tijdens de TT 
                                                                                                                                                                                                                                 
Rad van avontuur                                                               
A.A. Ooms / H.Haasnoot, A Weijers , Mevr. M.Elstgeest, Mevr. T. Zwetsloot, J. 
Elstgeest                                                                                                                                                                                                                                 

1    8 9  4  

9 3    7   6 

8      9   

 7 6  2   8  

         

 8   1  2 6  

  8      5 

3   5    7 8 

 5  6 4    9 
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Kataloges verkoop                                                                                                                            
vrijdagavond  30 oktober   
20.00 uur - 22.00 uur      
Zaterdag    31 oktober                                                             
10.00 uur - 13.00 uur         
13.00 uur - 15.30 uur                   
15.30 uur - 18.00 uur          
Zondag      1 november  
10.00 uur - 13.00 uur       
13.00 uur - 15.00 uur      
15.00 uur - 17.00 uur     
            
Enveloppe verkoop 
vrijdagavond  30 oktober  
20.00 uur - 22.00 uur      
Zaterdag    31 oktober 
10.00 uur - 13.00 uur       
13.00 uur - 15.30 uur       
15.30 uur - 18.00 uur       
Zondag      1 november  
10.00 uur - 13.00 uur      
13,00 uur - 15.30 uur      
15.30 uur - 17.00 uur      

Bardiensten  

zaterdag   31 oktober  van  10.00 uur – 12.00 uur.     
zondag     1 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.     
    
Vrachtauto vervoer  dinsdagavond en zondagavond    
Hulp bij het vervoer naar de tentoonstellingszaal 
Dinsdagavond   27 oktober   19.00 uur   Geerlings bedrijvencentrum ‘s 
Gravendamseweg 20 Noordwijkerhout 
  
Het opzetten van de tentoonstelling 

Woensdag   28 oktober   8.30 uur   bij de Duinklievers  Wagenmakerserf  4  
Noordwijkerhout 
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Inkooien vogels 
Woensdagavond  28 oktober 17.00 - 20.00 uur bij de Wagenmakerserf  4  
Noordwijkerhout   
 
Helpers op de keuringsdag     

Donderdag    29 oktober  8.30 uur bij de Duinklievers  Wagenmakerserf 4  te 
Noordwijkerhout 

 
Het afwerken en versieren  T.T. zaal  

Vrijdag   30 oktober   8.30 uur bij de Duinklievers  Wagenmakerserf  4 te 
Noordwijkerhout 

 
Het uitkooien en opruimen  T.T. zaal  
Zondag  1 november vanaf  +/- 17.00 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf  
4 te Noordwijkerhout 
 
Opgeven  voor de nog open plaatsen of bij verhindering melden bij B. 
Zwetsloot    tel. 0252 - 216636 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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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 mei 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 11:30 tot 15:30 uur 
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout 
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o. 
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 13:30 uur 
Wellant college MBO, Linnaeuslaan 2, 1431 JV  Aalsmeer 
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat 
door aan de redactie via secretaris@dekolibri.com 
 
 
 
 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad 

inleveren voor 20 oktober 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 
Papegaaien Grijze roodstaart  Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Grijze roodstaart  C.v.d.Valk 0252-372545 

Papegaaien Groenvleugel Ara Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Jardine papegaai A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Meijer papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Meijer papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Meijer papegaai A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Meijer papegaai J.Passchier 06-23121791 
Papegaaien NG Edel papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien NG Edel papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien NG Edel papegaai A.A.Ooms 06-44048090 
Papegaaien Rosé kakatoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Rosé kakatoe Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Rosé kakatoe J.Passchier 06-23121791 

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

Papegaaien Bonte boer R.Westgeest 071-5765565 

Papegaaien Triton kaketoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Papegaaien Venuzuela Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien 
Roestkop Caique 
geeldij Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Zwartkop Caique Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Zwartkop Caique A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Zwartkop Caique R.Westgeest 071-5765565 

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  RV J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Blauwvleugels H.J.Haasnoot 06-22634328 
 

 

 

 

 

 

 

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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Een Pen      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van waar deze foto uit de oude doos zult u denken, ik zal het u uitleggen. 

Op de braderie in Voorhout afgelopen zaterdag komt iemand met deze foto bij 

ons. Het is een oude bekende van mij, hij komt altijd op de vogelmarkt maar is 

geen lid van de vereniging. 

Hij heeft een mooie foto van de Kolibri geeft hij aan. Inderdaad zeg ik. Het is 

van een tentoonstelling. Hij komt mij niet bekend voor, vandaar vraag ik of ik er 

een kopie van mag maken. Zo gul als Voorhouters zijn mag dat wel, als ik hem 

maar terug krijgt zegt hij. En zo geschiede het. 

Via ons schitterende foto archief heb ik kunnen nagaan wanneer deze foto is 

gemaakt. Hij is gemaakt bij de opening van de onderlinge tentoonstelling 9 

december 1988. Cees Zuiderduin won toen met zijn elegantparkiet het 

bondskruis. Nol Geerlings, hij staat naast Cees won met een albino valkparkiet 

de jeugdbeker.   

Van link naar rechts op de foto, Nol Geerlings jeugdlid, Cees Zuiderduin 

secretaris en lid van verdienste ( overleden ) Wethouder van der Klauw 

(overleden ) Kees Wolvers was algemeen commissaris en Cor van der Veek 

voorzitter en lid van verdienste ( overleden )      

 

Ben Zwetsloot 
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Weerstaan torenvalken de muizenschaarste? 

Na het uitbundige muizenjaar 2014, is de voedselkast voor torenvalken in 

2015 heel wat minder gevuld. Er zijn minder muizen en dat is te merken. 

Neem bijvoorbeeld de torenvalken die hun vijf jongen grootbrengen voor 

de webcam van Beleef de Lente. Die doen dat in 2015 bijna twee maanden 

later dan in 2014. Toch weten de ouders tot op heden vijf kuikens in leven te 

houden. Hoe doen ze dat? 

De torenvalk is een vogel van het agrarische landschap, van open 

natuurlandschappen en boomgaarden. Ook in de duinen broedt hij graag. De 

torenvalk maakt zelf geen nest, maar broedt in nestkasten, oude nesten van 

kraaien en in of op gebouwen. Wegbermen, akkerranden, dijkbegroeiingen en 

ruigtevegetaties zijn de plekken bij uitstek waar torenvalken zoeken naar hun 

favoriete prooi: veldmuizen. Al jaren dreigt de torenvalk op de Rode Lijst 

terecht te komen. Want ondanks het topmuizenjaar van 2014 daalt de populatie 

gestaag richting de 5.000 broedparen. Door de intensivering van de landbouw 

zijn er steeds minder (veld)muizen. Dus moeten torenvalken creatief zijn. Ze 

zoeken broedlocaties op in biotopen waar nog wel voedsel te vinden is 

(bijvoorbeeld de stad of de duinen) of ze variëren in hun prooikeuze door ook op 

kleine zangvogels, insecten en hagedissen te jagen. 

 

Torenvalk, volwassen 

vrouwtje (foto: Martin 

Mollet) 

 

 

 

 

 

Grootbrengen voor de camera 
De torenvalken van Beleef de Lente broeden in de watertoren van Dunea in het 

duingebied Meijendel bij Den Haag. Daar leven ze op een gevarieerd 

muizendieet met onder meer rosse woelmuis, huismuis en bosmuis. Het is 

keihard werken voor de torenvalken dit jaar, want er zijn gewoon minder 

muizen. Al lijkt die schaarste in de duinen minder dan in het agrarisch gebied in 

http://www.beleefdelente.nl/
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Nederland. In gevallen van schaarste schakelen de torenvalkouders van Beleef 

de Lente nu over op de relatief forse zandhagedissen die leven in Meijendel. Uit 

Europees maagonderzoek blijken torenvalken ook insecten zoals kevers en 

sprinkhanen te eten. Behalve hagedissen en insecten is er nog een 

voedselalternatief: zangvogels als mussen, mezen en spreeuwen staan 

regelmatig op het menu als muizen niet voorhanden zijn. Zelfs zwaluwen zijn 

wel eens prooi. 

Geen goede voortekenen 
Toch is het veelzeggend als torenvalken op vogels gaan jagen. Roofvogelkenner 

Gejo Wassink: “Het jagen op vogels is voor een torenvalk altijd tweede keus. 

Het kost namelijk veel meer energie voor een torenvalk om een vogel te vangen 

dan een muis of hagedis. De vogeljacht is vaak ook minder succesvol dan de 

jacht op muizen. En dat betekent uiteindelijk dat er minder voedsel naar de 

jongen gaat. De Beleef de Lente-valken vangen relatief weinig vogels, dat is dus 

waarschijnlijk een gunstig teken. De muizenpopulaties zijn in de duingebieden 

wellicht wat stabieler dan in het agrarische gebied. Want bijvoorbeeld kerkuilen 

en steenuilen lijken in het agrarisch gebied in Nederland momenteel behoorlijk 

veel last te hebben van het afgenomen muizenaanbod. Van de torenvalken 

hebben we nog geen cijfers, maar de voortekenen zijn dit jaar dus niet zo goed.” 

 

Twee bosuilen 

loeren naar binnen 

terwijl de 

torenvalkkuikens 

zich dood houden 

(foto: Beleef de 

Lente) 

 

 

De webcam blijft aan tot 1 augustus 
Gelukkig doet het torenvalkengezin van Beleef de Lente het voorlopig nog goed. 

De vijf jongen zijn in goede gezondheid en pa en ma slepen veelvuldig muizen 

en hagedissen aan. Soms komt er opeens onverwacht bezoek, zoals de twee 

bosuilen die vorige week in de nestkast vlogen en wonder boven wonder geen 

torenvalkkuikens verschalkten.  

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto: Martin Mollet, Saxifraga; Beleef de Lente 

http://www.beleefdelente.nl/filmpjes/1334#beleefdelente
http://www.beleefdelente.nl/filmpjes/1334#beleefdelente
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.saxifraga.nl/
http://www.beleefdelente.nl/
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