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Het voorwoord werkt !!!
In het voorwoord van afgelopen oktober, sprak ik uit dat
het met de Kolibri heel goed gaat.
De avonden worden drukker bezocht, en het aantal leden
blijft gelijk / stijgt iets. Ik sprak de wens uit om een mooie
tentoonstelling neer te zeten. Mijn hoop is uitgekomen,
maar liefst 488 vogels zijn er op de komende
tentoonstelling te bewonderen. Een ongekend aantal, we
moeten jaren terug gaan voor we zo’n opkomst konden
aantekenen voor een onderlinge. Wat dacht u van het aantal inzenders 8 meer
dan andere jaren, dat is prachtig. Meer inzenders betekend ongetwijfeld meer
bezoek, en omzet voor De Kolibri.
De opening zal plaatvinden zoals altijd op vrijdagavond de 30st oktober bij de
Duinklievers. Dit jaar zal Cees Spruijt voorzitter van Vogellust Noordwijk onze
tentoonstelling openen. Ik nodig u allen uit om op deze avond bij ons aanwezig
te zijn voor een prachtig begin van een mooi show weekend op vogelgebied.
Op de laatste vergadering hebben gelukkig weer vele mensen hun hulp
aangeboden voor de tentoonstelling, vele handen maken licht werk zullen we
maar zeggen. Dank alvast hiervoor. De medewerkerslijst is ingesloten in dit
maandblad. De reglementen zijn doorgenomen, ook de inschrijvers hebben
zich die avond weer van hun goede kant laten zien. Op die avond hadden we al
320 vogels. De avond werd als vanouds weer opgevrolijkt door Martien van
Gent met zijn dia show.
Op de afgelopen Bingo avond was het iets rustiger dan we gewend waren.
Gelukkig was de mannen tafel wel weer van de partij. De opbrengst mocht er
wezen, want de dames hadden heel goed ingekocht en zodoende konden zij
toch een fors bedrag naar de penningmeester sluizen Mooi werk.
DENKT U NOG AAN DE RAYON EN DISTRIKTSTENTOONSTELLING ook zij zien u
graag komen met uw vogels. U kunt ook daar pronken met uw nieuwe
aanwinsten. Wie weet wat het voor de toekomst weer oplevert.
Voor mij blijft er niets anders over om u nogmaals uit te nodigen voor de
opening van de tentoonstelling op vrijdag avond. De mannen van de
vogelmarkt wens ik sterkte voor hun dubbele bijdrage tijdens dit weekend.
Graag tot volgende keer,

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

V.V. De Kolibri

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

Onderlinge tentoonstelling De Kolibri
28/10
TT Inbrengen vogels (leden)
29/10
TT Keuring (organisatie)
30/10
TT-opening
31/10
Tentoonstelling
01/11
Tentoonstelling
01/11
TT Uitkooien

17.00 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 17.00 uur
17.00 uur

12 november

Hans Wagenaar.
Beter een vogel in de hand . . . . ©
(Europese vogels) een kijkje binnen de wereld van
het ringwerk t.b.v. wetenschappelijk onderzoek aan
wilde Europese vogels

28 november

Vogelmarkt

10 december
19 december

TT vergadering + Prijsuitreiking
Vogelmarkt

SPECIAALCLUB EUROPESE CULTUURVOGELS

Belangrijke Mededeling betreffende de Show 2015.
Deze vindt plaats van 11-13 december maar op een andere locatie.
Het betreft dezelfde locatie als waar de Zebravinken Speciaal Club haar
tentoonstellingen houdt.
Active Partyworld, Klepperheide 17-1, 6651 KM DRUTEN
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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 op te geven. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw spontane
medewerking!!!
Voerploeg tijdens de TT
P. van der Berg, E. van Noord en W. Anthonissen ( reserve ). Speciaalvoer H.
Haasnoot
Rad van avontuur
A.A. Ooms, H. Haasnoot, A. Weijers , Mevr. M.Elstgeest, Mevr. T. Zwetsloot, J.
Elstgeest
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

W. Anthonissen, N. vd Berg
???
K. van der Valk
K. van der Valk
J. Nederpel ??
J. Floris en E. Hulsebosch
J. Floris en E. Hulsebosch

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

W. Anthonissen, N. vd Berg
???
K. van der Valk
K. van der Valk
J. Nederpel ??
J. Floris en E. Hulsebosch
J. Floris en E. Hulsebosch

Bardiensten
zaterdag 31 oktober van 10.00 uur – 12.00 uur.
zondag 1 november van 10.00 uur – 12.00 uur. J. Nederpel
V.V. De Kolibri 2015
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Vrachtauto vervoer dinsdagavond en zondagavond L. van Gent
Hulp bij het vervoer naar de tentoonstelingszaal
Dinsdagavond 27 oktober 19.00 uur Geerlings bedrijvencentrum ‘s
Gravendamseweg 20, Noordwijkerhout
N. v.d. Berg, P. v.d. Berg, H. Haasnoot, W Anthonissen, J. Duivenvoorden, J.
Floris, E. Hulsebosch. S. Alsemgeest, M. van Gent, E. van Noort, O. Rinzema en
vele andere
Het opzetten van de tentoonstelling
Woensdag 28 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf 4
Noordwijkerhout
N. v.d. Berg, P. v.d. Berg, H. Haasnoot, E. van Noord, J. Floris, E. Hulsebosch, B.
Zwetsloot, S. Alsemgeest, W. Anthonissen en vele andere.
Inkooien vogels
Woensdagavond 28 oktober 17.00 - 20.00 uur bij de Wagenmakerserf 4
Noordwijkerhout
B. Zwetsloot, H. Haasnoot, P. v. d. Berg, E van Noord, M van Gent, A. Ooms
Helpers op de keuringsdag
Donderdag 29 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf 4 te
Noordwijkerhout
P. v. d. Berg, A. Ooms, E. van Noord, N. van de Berg, H. Haasnoot, S.
Alsemgeest, B. Zwetsloot, L. Filemon, C. de Mooij, J. Elstgeest. De catering
wordt verzorgd door de Fam Anthonissen
Het afwerken en versieren T.T. zaal
Vrijdag 30 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf 4 te
Noordwijkerhout
P. v. d. Berg, H. Haasnoot, S. Alsemgeest, N. van de Berg, M.Elstgeest, J.
Elstgeest, E. van Noort, W. Anthonissen, C de Mooij, T en B. Zwetsloot, en vele
andere
Het uitkooien en opruimen T.T. zaal
Zondag 2 november vanaf +/- 17.00 uur bij de Duinklievers Wagenmakerserf
4 te Noordwijkerhout
P. v. d. Berg, A. Ooms, H. Haasnoot, E. van Noord, W. Anthonissen, J. Floris, E.
Hulsebosch B. Zwetsloot, M.Elstgeest, T. Zwetsloot, J. Elstgeest, S Alsemgeest,
J. Duivenvoorden M. van Gent, O. Rinzema en vele andere.
Opgeven voor de nog open plaatsen of bij verhindering melden bij B.
Zwetsloot tel. 0252 – 216636
V.V. De Kolibri 2015
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Verslag 8 oktober TT vergadering
Opening
Aanwezig 25 leden incl bestuur

Voorzitter Ben Zwetsloot is afwezig ivm overlijden van zijn schoonmoeder,
daarom zit Secretaris Arno Ooms de vergadering voor.

De volgende zin, geheel volgens traditie, gaat ook deze avond weer op.
,,Ik ben blij dat u in grote getale naar deze vergadering bent gekomen en
een speciaal welkom voor een nieuw lid Dhr Barnhoorn.’’
Mededelingen

De braderie in Voorhout in september is goed verlopen. De bezetting
bestond ‘s morgens uit Ben en Toos Zwetsloot en ‘s middags Oege
Rinzema met Ed Pronk. Er zijn vele mensen komen kijken, er zijn een
aantal aanmeldformulieren uitgereikt alsmede een mooie tas vol
informatie. Hopelijk levert dit nog wat nieuwe leden op.

Europarrot wordt opgeheven. En zal doorgaan als PS Holland. Het grootste
probleem is het vinden van liefhebbers, die een bestuursfunctie willen
oppakken. Dit betekent ook dat een aantal leden naar andere
verenigingen zullen overstappen. Bij De Kolibri is iedereen welkom. We
wachten af.
Rayonmededelingen
 De jeugddistrictdag organiseren blijkt elk jaar een grote uitdaging. Zo was
de dag in september 2014 afgelast bij gebrek aan deelnemers. Ook De
Kolibri heeft nog maar 1 jeugdlid en die is in 2015 niet gegaan. De vraag
is natuurlijk hoe we (ook bij De Kolibri) aan meer jeugdleden willen
komen. Denk er allemaal eens over na.
 RayonTT 2015 wordt gehouden door vv De Diamantvink in week 47.
- Inschrijfformulieren voor deze TT liggen voor op de tafel en moeten
centraal via Ben Zwetsloot worden ingeleverd.
V.V. De Kolibri 2015
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-

Vaste inzenders krijgen deze ook thuisgestuurd.
o Inbrengen 18 november
o Keuren 19 november
o Opening 20 november t/m 22 november
- Rayontentoonstelling 2016 kent twee gegadigden. Noordwijk en
Noordwijkerhout. Deze zullen in overleg gaan.
- Besloten wordt ook dat de organiserende vereniging de prijzen
bepaald. Er moeten dan wel minimaal 9 individuele prijzen zijn.
o
Goud, Zilver en Brons voor de groepen
o
Kleur en postuurkanaries, Tropen en Kromsnavels
- Uit de rondvraag kwam nog een opmerking over de verkoopklasse bij
de COM. O.a. tig vogels in lopers. Hoofdbestuur heeft zich
teruggetrokken uit organisatie COM
Reglementen

Deze zijn al jaren zo uitgekristalliseerd, dat slechts nog de standaard zaken
als datum etc dienen te worden aangepast. In het maandblad van Oktober
2015 was dit reglement al opgenomen.
Art. 16. Let op! Dit is een correctie bij Artikel 16.
 Bij gelijk eindigen gaan de Overige parkieten II hfdgr. 24.001-27.014 voor.
Medewerkerslijst

De medewerkerslijst wordt doorgenomen en daar waar mogelijk
aangepast. Het maandblad zal op veler verzoek in de week voor de
tentoonstelling worden verzonden (en op email/website worden geplaatst)
zodat iedereen de medewerkerslijst kan inzien.
Rondvraag/opmerkingen
Arno Ooms: De laatste TT advertenties worden deze vergadering uitgereikt.
Arno Ooms: Piet Hagenaars, hier aanwezig heeft NBvV kalenders bij zich die
we nu tegen een laag bedrag kunnen aanschaffen. Help hem
ervan af.
Arno Ooms: Voorstel is om net als Noordwijk advertenties voor leden in het
boekje op te nemen. Hoe staan we daar tegenover?
Con vd Ven: De verjaardagen in het maandblad graag beter controleren.
Soms staan er leden bij, die inmiddels weg zijn bij De Kolibri.
Jan Floris:
Er zijn vier sponsors minder in De Zilk. Deze zijn gestopt omdat
ze te weinig aandacht krijgen. Hier gaan we eens over nadenken,
hoe we er iets aan kunnen doen.
Sluiting

Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering.

Na de pauze zal Martien van Gent een aantal filmpjes van onze activiteiten
van afgelopen jaar laten zien.
V.V. De Kolibri 2015
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Rayontentoonstelling 2015
Van 20 tot en met 22 november organiseert v.v. De Diamantvink de
rayontentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gecombineerd met de
onderlinge tentoonstelling van v.v. De Diamantvink en wordt gehouden in het
clubgebouw van v.v. De Diamantvink te Oude Wetering.
Onze vereniging is uitgenodigd om met 50 vogels deel te nemen aan deze
tentoonstelling. Aan het rayon kan alleen met eigen kweekvogels worden
deelgenomen (A-vogels).
Naast het verenigingenklassement, dat wordt bepaald door van iedere
vereniging de beste 10 vogels bij elkaar op te tellen, zijn er ook individuele
prijzen te winnen. Vogels die deel uitmaken van een Stel of Stam doen ook mee
voor de individuele prijzen.
De vogels van de jeugdleden tellen niet mee bij het opstellen van het
verenigingenklassement. Voor de jeugdleden is er een apart klassement
waarbij gekeken wordt naar de beste 3 vogels. De inzendingen van de
jeugdleden komen bovenop de hierboven genoemde 50 vogels en hiervoor is
geen maximum.
De inschrijving voor deze tentoonstelling loopt via het secretariaat van onze
vereniging. Wij hebben van v.v. De Diamantvink een aantal inschrijfformulieren
en reglementen gekregen welke bij Ben Zwetsloot zijn te verkrijgen. De
inschrijfformulieren moeten uiterlijk op 31 oktober zijn ingeleverd bij v.v. De
Diamantvink. Wilt u daarom tijdig aangeven dat u mee wilt doen en het
formulier invullen.
Het bestuur van v.v. De Diamantvink hoopt op veel inzendingen zodat zij weer
een mooie show neer kunnen zetten. Wij van onze kant zien graag dat onze
vereniging goed voor de dag komt op de rayontentoonstelling. Wij hopen dan
ook dat er veel van onze leden meedoen aan de rayontentoonstelling. Oude
Wetering is redelijk in de buurt en het vervoer valt vast wel te combineren dus
daar hoeft u het niet voor te laten.
Dus wilt u mee doen aan deze tentoonstelling neem dan even contact op met
Ben Zwetsloot voorzitter van De Kolibri

V.V. De Kolibri 2015
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========================================
De vrouw van Aad Dobbe, voorzitter van de Duinklievers is
ernstig ziek. Wij zijn De Duinklievers al vele jaren dankbaar
voor de ruimte die zij beschikbaar stellen voor onze
tentoonstelling. Zijn vrouw stond hierbij altijd achter de bar.
Velen van ons kennen haar goed. De Kolibri zal hier op
gepaste wijze aandacht aan besteden.

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

A.A.M. Weijers
C. de Mooij
C.A. Winsen
J.G.M. vd Veek
H. van Schooten
J.P.C.M. Nederpel
H. Turnhout
J.W. van Beek
W.H.B. Bornhijm
N. van Kempen

Noordwijkerhout
Sassenheim
Warmond
Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Sassenheim
Noordwijkerhout
Voorhout

04 november
05 november
06 november
09 november
21 november
23 november
23 november
25 november
27 november
30 november

30 oktober TT Opening
bij de Duinklievers
V.V. De Kolibri 2015
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Digitale avifauna's de toekomst?
Veel vogelwerkgroepen hebben, na
lange tijd actief te zijn geweest in
de eigen regio, de behoefte om
opgedane kennis vast te leggen. Als
het gaat om verspreiding en
aantallen van vogels, is dat
doorgaans in de vorm van een
'avifauna'; zeg maar een al dan niet
uitgebreid overzicht van de vogels
in de regio.
Zulke overzichten maakten een
bloeiperiode door in het laatste
kwart van de twintigste eeuw en
kort daarna. Ze varieerden van verslagjes van enkele bladzijden tot
boekwerken van meer dan 500 pagina's. De laatste jaren lijkt de stroom wat op
te drogen. Een grote stapel te verwerken materiaal in combinatie met gebrek
aan tijd en/of enthousiaste krachten, maar ook toenemende problemen om
uitgevers te vinden maken het vervaardigen van papieren avifauna's er niet
eenvoudiger op.
Digitale alternatieven
In dit digitale tijdperk zijn er ook alternatieven voor papier. Zo is op de site van
Dutch avifauna gedetailleerde informatie te vinden van vogelsoorten die door
de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna worden (of werden)
beoordeeld. Er zijn ook meer regionale initiatieven, waarvan we er twee uit
Gelderland onder de aandacht brengen.
Vogels in (delen van) Gelderland
Twee sites, beide in opbouw nog, timmeren aan de weg. De Avifauna van
Gelderland werkt gestaag aan een overzicht van in deze provincie
waargenomen soorten. Van zeldzame soorten is vaak al informatie op de site te
vinden. Tevens zijn er aardige berichten over bijvoorbeeld de eerste
Orpheusspotvogels van de provincie, of een afwijkend gekleurde Gele
Kwikstaart.
De vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen heeft beschrijvingen opgesteld van zowel
gewone als zeldzame soorten in hun werkgebied. Dit project begint zijn
eindpunt te naderen.

V.V. De Kolibri 2015
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Voordelen en nadelen
Digitale avifauna's hebben enkele voordelen boven papieren. Zo hoeft er geen
strenge deadline te zijn voor het inleveren van manuscripten. Lengte van
teksten; het plaatsen van foto's, linkjes naar bronnen; teksten bijwerken als er
nieuwere informatie beschikbaar komt...allemaal betrekkelijk eenvoudig te
realiseren.
Daar staat tegenover dat juist die vrijblijvendheid ook tot 'eindeloze' projecten
kan leiden; iets waar met wat sturing wel wat aan te doen valt. En natuurlijk
blijven er velen die toch het liefst een bladerboek hebben.

Euro Bird Portal bundelt miljoenen vogelwaarnemingen
Niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa worden
vogelwaarnemingen geregistreerd en opgeslagen. Het gaat om miljoenen
waarnemingen. Wat hiermee mogelijk is, valt te zien op het Euro Bird
Portal van de Europese koepelorganisatie van vogeltellers, de European Bird
Census Council (EBCC).
Een viewer toont de aanwezigheid van een vogelsoort binnen een gekozen
tijdsperiode, bijvoorbeeld een week. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe
vogelsoorten zich door Europa bewegen. Het levert fascinerende beelden op,
alleen mogelijk dankzij de hulp van tienduizenden waarnemers in heel Europa.

Grauwe klauwier man (foto: Harvey van Diek)
Groeiende databestanden
Het aantal geregistreerde en centraal opgeslagen vogelwaarnemingen is de
V.V. De Kolibri 2015
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afgelopen tien jaar spectaculair toegenomen dankzij computertechnologie en
nieuwe initiatieven. Ze zijn echter verdeeld over meerdere databestanden. Zo
registreren veel Nederlanders hun vogelwaarnemingen via de portalen van
Sovon, Trektellen.nl of Waarneming.nl. Elders in Europa gebruikt men weer
andere databestanden.
Koppeling van bestanden
Door de koppeling van databestanden ontstaan indrukwekkende nieuwe
gebruiksmogelijkheden. In Euro Bird Portal worden data van 29 organisaties uit
21 Europese landen samengevoegd. Het bestand omvat jaarlijks 30 miljoen
waarnemingen, verzameld door 100.000 waarnemers. Met de viewer van
de EBCC zie je per week waar de geselecteerde soort gedurende het jaar is
waargenomen. Ook de weersomstandigheden in de betreffende week zijn
zichtbaar. Vooralsnog zijn 15 soorten te raadplegen, waaronder Kraanvogel,
Velduil en Boerenzwaluw. Goed herkenbare, tot de verbeelding sprekende
soorten met verschillende trekbewegingen.
Grauwe klauwier: aankomst in verschillende jaren
Een voorbeeld illustreert de kracht van Europese bundeling van vogelgegevens.
In het voorjaar van 2011 kwamen grauwe klauwieren opvallend laat op de
Europese broedplaatsen aan, in 2013 op een normaal tijdstip. De verschillen in
aankomst wordenmet de viewer haarfijn in kaart gebracht, met een detaillering
die nooit eerder mogelijk was. Beelden die onderzoekers aan het denken
zetten. De late aankomst in 2011 bleek te wijten aan extreme droogte in de
Hoorn van Afrika. Dit belette grauwe klauwieren, die vanuit Oost-Afrika naar
Europa trekken, om hun normale trekschema aan te houden.
Beschermingsaspecten
De viewer kan ook dienen als instrument voor een betere bescherming van
vogels in heel Europa. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van nog te plaatsen
windmolens of veranderingen in landgebruik op locaties waar zich veel vogels
verzamelen. Om de gegevens optimaal te kunnen gebruiken, is het streven
gericht op gestandaardiseerde en geautomatiseerde dataverzameling en verwerking. Vogelaars in heel Europa kunnen bijdragen aan een betere
bescherming. Elke ingevoerde waarneming telt!
Tekst: Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Tim Asbreuk & Hisko
de Vries,Waarneming.nl, Gerard Troost, Trektellen.nl en Ruud Foppen, EBCC
Foto: Harvey van Diek
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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

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 !!!

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
V.V. De Kolibri 2015
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SUDOKU
nummer 2

3
8
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1
2

5
3
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1
2

7
2
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3

1
7
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5

5
8

6
9

4
3

9

3
9

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mobiel: 06 54 28 56 95

Wordt het niet eens tijd voor UW Pen!
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Het barst van de ijsvogels
IJsvogels hadden een heel goed broedseizoen. Er zijn dit jaar meer dan
duizend broedparen. September is de tijd om ijsvogels te zien: er zijn er veel,
en ze zijn luidruchtig.
Vanaf een punt met mooi uitzicht binnen een kwartiertje vijf verschillende
ijsvogels zien...dat gebeurt niet vaak. Maar momenteel is het voor bofkonten
mogelijk
IJsvogelvrouwtje op de
voorgrond en mannetje
linksachter bij hol.
Ooijpolder, 9 april 2015
(foto: Harvey van Diek)

Bij de landelijke watervogeltelling half september, voor de meeste
watervogeltellers de start van een nieuw seizoen, zijn heel veel ijsvogels gezien.
De voorlopige telresultaten zien er prima uit. Werden ijsvogels vorig jaar
september in 8% van de telgebieden gemeld, bij de reeds ingevoerde gebieden
dit jaar is het dubbel zo veel. Gemiddeld ging het vorig jaar om 1,66 ijsvogels in
'positieve' gebieden, dit jaar om 2,28 exemplaren. Er waren telgebieden bij met
10 (1 maal), 9 (1 maal) en 7 (2 maal) ijsvogels...en dan te bedenken dat veel
resultaten nog moeten worden ingevuld.
Formidabel herstel
IJsvogels kregen door enkele wat koudere winters een gevoelige tik. De
aantallen broedvogels halveerden tussen 2008 en 2013. Maar na de ultrazachte
winter 2013/14 tekende zich een spectaculair herstel af, en de winter 2014/15
(fris maar niet koud) hield dat niet tegen. Inmiddels is de stand weer aardig op
peil.
V.V. De Kolibri 2015
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Meerdere broedsels per jaar
De soort kan per jaar 3 tot 4 broedsels grootbrengen. Als het tot vier komt, dan
vliegen de jongen uit in september; niet echt voorjaar meer. Op facebook was
een nest te volgen waarvan de jongen op 15 september uitvlogen! Door die
vele nesten kan de ijsvogel zich snel herstellen.
Broedparen boven de 1000?
In de afgelopen decennia is de waterkwaliteit verbeterd, wat ook meehelpt aan
het herstel. Spannend is of dit jaar het aantal broedparen boven de 1000 zal
uitkomen. De kans is groot, want in 2014 werd het aantal broedparen
al geschat op 650 tot 750. Mensen die broedgevallen weten buiten de reguliere
telgebieden kunnen die doorgeven via sovon.nl/content/losse-meldingenbroedvogels.
September is de tijd
Elk jaar pieken de aantallen ijsvogels in september. Eind van een lang
broedseizoen waarin, als het meezit, veel jongen zijn geproduceerd. Bovendien
begint enige toestroom vanuit naburige landen. Iets later volgen nog wat
Noord- en Oost-Europese vogels. En dan wordt het spannend, want een
strenge vorstperiode kan behoorlijk het mes zetten in de ijsvogelstand.
Andersom kan een zachte winter tot een verdere toename van de broedvogels
leiden.
Agressie alom
September is ook de tijd dat ijsvogels vaak luidruchtig zijn, zeker als ze met vele
zijn. Want het is belangrijk om voor de winter een goede visplek te reserveren.
Die zijn schaars, de kapers liggen op de loer, en dus moet je als ijsvogel
voortdurend je plekje verdedigen. Achter elkaar aan jagende, druk roepende
ijsvogels: in deze tijd van het jaar heel gebruikelijk.
Tekst: Fred Hustings & Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek, Sovon Vogelonderzoek Nederland

30 Oktober TT Opening bij
de Duinklievers om 20:00
uur
V.V. De Kolibri 2015
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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 november 2015.
V.V. De Kolibri 2015
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Meer dan 900 Casarca's in Nederland
Werkgroep Casarca twitterde afgelopen dagen dat er al ruim 900 Casarca's in
ons land verblijven.
De meeste zaten, zoals elk jaar, op
het Eemmeer (600). Maar ook op
De Kreupel (140), de
Ventjagersplaten (100) en de
Vreugderijkerwaard bij Zwolle (60)
werden flinke aantallen geteld.
Vleugelrui
De vogels maken op grote open
wateren de vleugelrui door. De
momenteel in ons land
verblijvende Casarca's zijn uit een
gebied afkomstig dat zich uitstrekt
tot in het zuiden van Duitsland,
Zwitserland en mogelijk nog iets verder. Dat we dat weten, komt door de
ringacties van Werkgroep Casarca. Gevangen exemplaren zijn voorzien van
opvallende en goed afleesbare halsbanden en pootringen. Let dus op zulke
vogels en meld ze via www.geese.org

V.V. De Kolibri 2015
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We sturen eenmalig deze mail. We vragen om hulp.
We organiseren weer een PDD dag in Avonturia Den Haag op
Zondag 22 November 2015.
Hierbij maken we gebruik van een loterij om geld op te halen voor
het goede doel.
PDD Research Fonds www.pddfonds.nl
Graag willen we vragen om uw medewerking , om prijzen te schenken
voor onze loterij.
Hopelijk mogen we rekenen op uw steun.
Kan u de dag aankondigen in uw maand blad of vermelden bij u op de
club vinden we dat fijn.
Heeft u een website of facebook pagina verspreid dan de datum.
Avonturia papegaaien en parkieten dag in Den Haag Zondag 22
November van 1200-1700 uur
Een dag in het teken van vogels en het sponseren van het goede
doel : PDD ..
Heeft u interesse om met een stand om uw product te promoten
mail dan naar info@pddfonds.nl
Giften en /of prijzen naar Adres :
Hofstraat 115 5641 TC Eindhoven.

Vriendelijke groetjes en dank u wel..
Thiely de Moor.

PDD Research Fonds
www.pddfonds.com
info@pddfonds.com

V.V. De Kolibri 2015
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
25
25
5
5
10
2

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
Tortelduivenvoer
Onkruidzaad
Schelpenzand
Beukensnips
Witte snips
Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinee

€ 27,50
€ 23,75
€ 21,00
€ 23,00
€ 23,50
€ 32,00
€ 30,00
€ 23,50
€ 22,50
€ 18,50
€ 19,50
€ 6,50
€ 8,50
€ 9,75
€ 20,50
€ 14,50
€ 25,00
€ 8,00

Ook Himbergen en Witte molen voerders
En Europese cultuur vogelzaden van
Jan Koenings
Alle broed en nest materialen

Cor van Schaik
Eikenlaan 2
Harmelen
Tel. 0348 - 441920
Standhouder op Vogelmarkt V.V. De Kolibri te Noordwijkerhout.

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
V.V. De Kolibri 2015
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Tropische temperaturen brengen tropische verrassingen
Het tropische weer van de afgelopen zomer zorgde voor tropische
verrassingen in ons land. Er werden meer bijeneters gezien dan normaal.
Logisch, want warm weer stuwt de bijeneter naar het noorden.
Waarom zou je bij warm weer in het zuiden van Europa blijven? Feit is dat er
door het warme weer vogels in ons land te vinden zijn die we normaliter
minder gauw tegen komen. Het warme weer stuwt ze op richting het noorden.
Grote groepen vale gieren werden in de maand juni in Nederland gezien, zelfs
meer dan 30 tegelijk in Gelderland. Tot half juni was er een scharrelaar in het
Amsterdamse Waterleidinggebied neergestreken. Dit prachtige turquoise
vogeltje (zo groot als een gaai) was zeker één van de tropische verrassingen van
de afgelopen periode.
Scharrelaar (foto:
Christian Svane)

Maar het meest opvallend is toch wel het aantal bijeneters dat deze zomer in
ons land te vinden is. De bijeneter is één van de meest kleurrijke vogels van
Europa, op vakantie in Spanje en Frankrijk zien mensen hem vaak. De grootste
populaties zijn te vinden in Rusland, Spanje, Oekraïne en Turkije. De 21 graden
juli-isotherm wordt gezien als de grens van verspreiding. De bijeneter leeft van
een breed scala aan insecten, maar honingbij, hommel en wespen vormen het
grootste gedeelte van het menu.

V.V. De Kolibri 2015

22

Noordwijkerhout

De laatste jaren is hij ook steeds vaker in ons land te zien. De cijfers spreken
voor zich. Sinds 1964 zijn er 39 gedocumenteerde broedgevallen in Nederland.
Daarvan waren er 3 van voor het jaar 2000 en de rest van daarna. Sinds 2005 is
er in Nederland elk jaar een broedgeval. Ook dit jaar zijn er op vijf plaatsen
bijeneters met nestgedrag gezien, in de maand juni. Dat is rijkelijk laat voor
bijeneters, maar dat kan komen door het koude voorjaar. Of er daadwerkelijk
jongen zijn, is niet te zeggen. Mocht er op deze plekken inderdaad gebroed
worden, dan zou dat een record voor Nederland betekenen, zegt de Werkgroep
Bijeneter Nederland. En niet alleen in Nederland zijn broedgevallen te vinden,
ook in Duitsland en Denemarken zetten deze kleurrijke vogels hun nageslacht
op de wereld.
Bijeneter
(foto: Joerg
Mager)

Door de hoge temperaturen in Europa zijn er meer bijeneters naar ons land
afgezakt dan normaal. In de tropische dagen die achter ons liggen, was er zelfs
sprake van een invasie. Verschillende groepen, variërend in grootte, zijn in heel
het land gezien: 10 in Friesland, 5 in Zuid-Holland en zelfs 16 in Limburg. Hoe
lang deze bijeneters hier blijven en of een deel ook tot broeden over zal gaan,
is afwachten.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Christian Svane; Joerg Mager, Saxifraga
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Vogelbestand
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten

Bourke's
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Catharina
Catharina
Elegant
Goudschouder
Grasparkiet kleine
Grasparkiet kleine
Grasparkiet kleine
Grasparkiet kleine
Grasparkiet standaard
Grasparkiet standaard
Grasparkiet standaard
Grasparkiet standaard
Grote Alexander
Grote Alexander
Halsband
Halsband
Halsband
Hooded
Kakariki
Kakariki
Patagonische
Rotsparkiet
Pennant rosella

S.Alsemgeest
P.C.v.d.Berg
M.van Duin
H.J.Haasnoot
E.C.Hulsebosch
J.P.C.M.Nederpel
R.Rotteveel
G.P.M.Ruigrok
W.P.Anthonissen
C.v.d.Valk
E.C.Hulsebosch
A.T.M.Bierman
S.Alsemgeest
J.J.Duivenvoorden
Thea Kortekaas
P.R.J.Lommerse
J.J.Duivenvoorden
J.Floris
C.v.d.Valk
W. Veerman
Chr. Koch
G.C.Wesseling
P.C.v.d.Berg
G.C.Wesseling
R.Westgeest
E.C.Hulsebosch
S.Nasveld
R.Rotteveel

071-3619025
0252-377455
06-12678579
06-22634328
0252-523565
06-51612036
06-14965884
0252-517013
0252-375668
0252-372545
0252-523565
0252-420141
071-3619025
0252-374409
0252-377029
06-51559358
0252-374409
0252-518015
0252-372545
0252-210144

R.Westgeest
P.C.v.d.Berg

071-5765565
0252-377455

0252-370602
0252-377455
0252-370602
071-5765565
0252-523565
0252-217308
06-14965884

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
Henk Haasnoot
Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen door.
V.V. De Kolibri 2015
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Zwarte ooievaars inspecteren de Kettingdijk
Vier jonge zwarte ooievaars bezochten afgelopen week het natuurgebied de
Kettingdijk bij Weert. In het gebied, dat grotendeels in beheer is bij
Natuurmonumenten en voor een klein deel bij ARK Natuurontwikkeling,
wordt gewerkt aan de terugkeer van het moeras.
Terugkeer van het moeras
De Kettingdijk maakt deel uit van het grensoverschrijdende
natuurgebiedKempen~Broek. Het kletsnatte gebied ligt ingeklemd tussen de
gortdroge Laurabossen en de Belgische grens. Tot in de negentiende eeuw was
het een groot moerasgebied. Daarna werd het ontwaterd om er
landbouwgrond van te maken. In 2014 is het gebied opnieuw op de schop
gegaan en sindsdien onderging het een ware metamorfose. Het voormalige
agrarische gebied bestond uit akkers en weilanden. Hier is eind 2014 een
toplaag van 30 tot 40 centimeter bemeste grond afgegraven. Hierdoor zijn
bodemlagen uit de negentiende eeuw weer aan de oppervlakte gekomen. Dit
zijn veenachtige gronden met een leemachtige onderlaag, waardoor het water
op de oppervlakte blijft staan. Ook is de waterhuishouding aangepast. Het
slotenstelsel voor snelle afvoer van voedselrijk landbouwwater is helemaal
aangepast. Superschoon regenwater en kwelwater uit zuidelijker gelegen
gebieden vormen nu de basis voor de nieuwe, nattere natuur.
Zwarte
ooievaar
(foto: Jo
Raemen)
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Unieke planten, zoals dotterbloem, waterviolier en het zeldzame moeraskartelblad krijgen nieuwe groeikansen. Dit bonte palet van allerlei
bijzondere planten is erg aantrekkelijk voor dagvlinders zoals grote
weerschijnvlinder, oranjetipje en kleine ijsvogelvlinder. De vochtige gebieden
zijn een walhalla voor insecten als libellen, juffers en de moerassprinkhaan,
maar ook voor kikkers en de alpenwatersalamander. Muizen en blauwborstjes
trekken het gebied in. Al deze bewoners trekken op hun beurt weer jagende en
broedende vogels als grauwe klauwier, zilverreiger, roerdomp, bruine
kiekendief en kerkuil aan.
Jonge zwarte ooievaars
Dat het vooruit gaat met de natuur beaamt Lia Peeters, woonachtig op de
Kettinghoeve midden in het gebied. Zij trof vorige week vier jonge zwarte
ooievaars aan in haar achtertuin en maakte samen met Jo Raemen een aantal
foto’s. Op een van de foto’s is duidelijk ringnummer 6558 te lezen. Navraag
leert dat de ooievaars zijn geringd op 13 juni 2015 in Hlasivo in Tsjechië, zo’n 80
kilometer ten zuiden van Praag. Een plassen- en moerasgebied met
moerasbossen gelegen in een dunbevolkt gebied. Weert ligt zo’n 676 kilometer
naar het westen ten opzichte van de ringplaats.
De maand september is de trektijd van de zwarte ooievaar. Ze trekken dan naar
hun overwinteringsgebieden in Midden-Afrika net boven de evenaar. De
meeste zwarte ooievaars die we in Nederland zien komen vanuit de Ardennen.
Daar broeden ze en zoeken dan geschikte voedselplaatsen. Deze vier vogels zijn
hoogstwaarschijnlijk met de aanhoudende oostenwind van de afgelopen
weken hierheen gedreven. Ze hebben een prima gezichtsvermogen en hebben
waarschijnlijk gezien dat de Kettingdijk een geschikt gebied was om aan te
sterken en zijn zo in het gebied geland.
Doordat de oevers van plassen in de Kettingdijk nog niet begroeid zijn vinden
ze hier in de modder gemakkelijk veel voedsel als kikkers, kleine zoogdieren en
insecten. Zodra er een groep zwarte ooievaars overvliegt gaan ze waarschijnlijk
weer mee op de wieken op weg naar Afrika. In april vliegen ze dan weer terug
naar hun geboortegrond. Pas als in het gebied daar geen plaats meer is, zullen
ze op zoek gaan naar andere broedgebieden. Hopelijk denken ze daarbij dan
nog eens aan het Kempen~Broek.
Tekst: Ellen Luijks, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Jo Raemen
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