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Jeugd tot 17 j      17 euro
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Nieuw seizoen. 
Afgelopen maandagavond hebben we weer onze eerste 
bestuursvergadering gehad. Allereerst hebben we de 
avonden van het nieuwe seizoen in gevuld. Ook de 
barbecue en fietstocht hebben we onder de loep 
genomen. Daarvan hebben we nu definitief als bestuur 
besloten om deze twee activiteiten uit elkaar te halen. De 
barbecue blijft begin juli op de agenda staan, de fietstocht 

gaat naar eind augustus. Het laatste gaat alleen door als er meer dan 15 
mensen mee fietsen. Het moet wel leuk blijven. 
 
Aanstaande zaterdag openen we het seizoen weer met de gebruikelijke 
vogelmarkt. De handelaren hebben weer de nieuwe reglementen toegestuurd 
gekregen, (schone kooien en niet te veel vogels in de kooien. Gebrekkige en 
zieke vogel thuishouden) Dat geld natuurlijk ook voor ons als leden en 
buitenstaanders. Ook wij moeten ons eraan houden. Bij controle van de 
dierenbescherming geeft dat dan alleen maar problemen en dat willen we niet. 
Liefhebbers zijn we, dus dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel. 
 

Zoals u weet is Vogellust Noordwijk opgehouden te bestaan. Wij mochten van 
hen diverse universeel kooien groot en klein ontvangen, tevens nog wat prijzen 
en andere benodigdheden voor de tentoonstelling e.d. Vanuit het bestuur nog 
hartelijk dank daarvoor. 
 

Via de NBvV site kunnen we ook dit jaar weer kijken waar en op welk tijdstip de 
diverse tentoonstellingen gehouden worden. Per provincie kan men scrollen 
waar wat te beleven valt. Een goede aanrader voor eenieder. 
 

Een foto uit de oude doos ook die is weer aanwezig zie verder in het blad. 
 

Op donderdag 1 september is er weer een eerst ledenavond, een week eerder 
dan normaal vanwege de kermis in Noordwijkerhout. Ik hoop u allen daar weer 
te begroeten. 
 

Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2016  V.V. De Kolibri          
 
27 augustus  Vogelmarkt 
01 september  Sprekersavond: Hans Wagenaar  
    Vogels van weiden en akkers 
17 september  Braderie Voorhout 
24 september  Vogelmarkt 
13 oktober  Open Podium 
20 oktober  Bingoavond 
29 oktober  Vogelmarkt 
02 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
03 november  TT Keuring (organisatie) 
04 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
06 november  Uitkooien     17.00 uur  
10 november  Sprekersavond 
26 november  Vogelmarkt 
08 december  Uitreiking prijzen TT 
17 december  Vogelmarkt 
 
 

 
======================================== 
 Nu even geen mededelingen 

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

 
 
 
 

Spreuk van de maand: 

Je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren 
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J.H.M. Berkel  Rijnsburg    20 september 
A. van Duijn  Voorhout    08 september 
R.R. Houtman  Sassenheim   24 september 
C.G. de Vos  Noordwijk    17 september 
P. vd Zwart  Noordwijkerhout   07 september 

 

       

 

 

   SUDOKU 

       nummer 1. 
 

 

 

 

 

De kweek met de Catharina parkiet 
De Catharina parkiet is een lid van de diksnavel familie en het meest 
opvallende aan deze vogels is wel hun snavel. Die redelijk compact en stevig in 
verhouding met hun grootte.  
Voor de meeste enthousiaste liefhebbers van kleine vogels of omdat ze maar 
weinig plaats ter beschikking hebben, zijn deze vogeltjes de ideale keuze. Ze 
hebben een aangename roep die zich vooral uit tegen voedertijd. 
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In het wild: 
De nominaatvorm Bolborhinchus Lineola Lineola bewoont Centraal Amerika 
van Zuid Mexico tot West Panama.  
Een tweede ondersoort Bolborhinchus Lineola Tigrinus kan men aantreffen in 
Zuid Amerika langs de volledige Andes bergketen, op hoogten tussen de 1500 
en 3000 m, van Noord Columbia en Noord west Venezuela tot Noord West 
Ecuador en Centraal Peru. Op sommige van die plaatsen komen ze veelvuldig 
voor.  
 
Beschrijving: 
Deze vogels zijn 
tussen de 16 en 17 cm 
lang, hun korte staart 
meet slecht 6 cm en 
ze wegen rond de 50 
gram. De Catharina 
parkiet is 
hoofdzakelijk groen, 
sterk doorgetrokken 
met zwart. Het 
voorhoofd is geel-
groen en de kroon 
bezit een blauwe schijn.  
De veren op het achterhoofd en nek zijn bij de meeste vogels afgeboord met 
zwart. De flanken en borstzijden zijn olijfgroen, terwijl elke veer op groenachtig 
zwart eindigt. De rug, boven vleugeldek en bovenste staart veren eindigen zeer 
zwart. De vleugelbocht is eveneens zwart. De billen zijn geelgroen en het onder 
vleugeldek is blauwgroen. De bovenstaart is donkergroen met brede zwarte 
punten, de onderstaart donkergroen. De snavel is hoornkleurig.  
De oogring is grijs, de iris donkergrijs, de washuid witachtig en de poten 
vleeskleurig op het eerste gezicht lijken man en pop erg op elkaar.  
 
In Europa de U.S.A. en Canada worden deze vogeltjes heel veel gehouden en 
gekweekt, terwijl ze in Australië weinig in de volière voorkomen. Ze passen zich 
zeer vlug aan hun volière aan, evenals aan plaatselijke temperatuur.  
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Het houden:  
Men kan hen even goed in een ruime volière als in een kweekkooi laten 
broeden. Wij hielden hen in een agaporniden-kweekkooi van 50 x 50 X 50 cm 
per paar apart en de jonge of reservevogels lieten we lekker uitvliegen in een 
ruime volière. Ze nemen ook zeer graag een bad. 
 
De Voeding:  
Catharina parkieten bezitten een redelijk grote eetlust en zijn bijna de ganse 
dag aan het eten. De zaden maken ongeveer 50% van hun voeding uit 
waaronder verschillende millet soorten. Terwijl ze eveneens belust zijn op 
haver die we echter toch niet aanbevelen.  
Verder een groot aandeel groenten en fruit, waaronder wortelen, zoete 
aardappel, zucchini broccoli, sla, appel, druiven, 
sinasappel, granaatappel, zoete maïs en lychees (indien beschikbaar). Wanneer 
het nodig is, gekiemde zaden met eivoer en beschuit.  
 
Als er jongen in het nest liggen verhogen we het aanbod gekiemde zaden, 
zoete maïs en eivoer. 
 
Bij het begin van het kweekseizoen zorgen we voor wilde zaden en bloesems 
geoogst op plaatsen waar geen insecticide gebruikt is.  
Dat is een welkome toediening voor de vogels. Jonge vogels zullen meer 
interesse vertonen in zacht voer, fruit en groenten. Al naargelang de jongen uit 
vliegen, zetten we hen dagelijks een redelijke hoeveelheid klein parkietenvoer 
voor.  
De gekiemde zaden besprenkelen we lichtjes met (Calcivet ) een calcium 
supplement terwijl we verse voedsel besprenkelen met  
(Ornithon) vitamine poeder om zeker van te zijn dat onze vogels hun dagelijkse 
behoefte aan beide calcium en vitamines ontvangen hebben.  
Dagelijks vers drinkwater moet als je gezonde vogels wil houden. Deze vogels 
hebben een ongelooflijk metabolisme en ik stond er werkelijk verstomt van 
toen ik zag hoeveel deze kleine parkieten tot zich kunnen nemen.  
Op een kort tijdsbestek en in vergelijking met grasparkieten zijn hun 
uitwerpselen reusachtig, zeker na een fruitmaal, als hun mest vloeibaar is, dan 
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zou een onervaren kweker onmiddellijk denken aan diarree. Denk er dus aan 
(dit is normaal en geen paniek).  
 
De Kweek 
Catharina parkieten zijn zeer vlug en kunnen al kweken op een ouderdom van 6 
a 9 maanden, al hoewel dat wat aan de vroege kant is.  Jonge vogels hebben 
meer last van legnood zelfs na toedienen van het nodige calcium.  
Dus een goede raad wacht nog enkele maanden langer om ermee te starten en 
de vogels nog wat sterker geworden zijn.  
 
Als ze dan ongeveer een jaar oud zijn dan mag het paren voor geen probleem 
zorgen. Als we twee poppen met een man in een kooi plaatsen dan zal hij daar 
vlug een uitverkoren popje tot de zijne maken, en denk eraan paren die op 
zulke manier samengesteld zijn produceren over het algemeen meer jongen.  
Ze kunnen legsels krijgen van 3 tot 7 eieren en bij geforceerde paren zijn de 
meeste daarvan onbevrucht terwijl ideale koppels doorgaans 2 a 4 jongen op 
stok krijgen.  
Goede handopfokkers die kunnen die getallen opdrijven. Handopfok raden we 
echter niet aan voor een beginnende kweker aangezien de kleine jongen niet 
groter zijn dan de nagel van je pink bij het uitkomen.  
Ze worden bijna niets groter de eerste 3 a 5 dagen zelfs met regelmatige 
tussentijdse voederbeurten om de 90 minuten om dan verder zeer vlug te 
groeien en na 6 tot 8 weken uit te vliegen.  
Bij ons kweken deze vogeltjes bijna het ganse jaar door als we de temperatuur 
maar in het oog houden en ze niet aan de vrieskou blootstellen. 
We zorgen voor een nestkastje van 25 X 15 X 15 CM of een rechtstaande van 15 
X 15 X 30 cm met een invliegopening van 5 cm diameter.  
 
De meeste kwekers gebruiken kokosvezel als nestmateriaal waarmee ze een 
tunnel-vormig nest bouwen doch ik ken ook liefhebbers die gewoon 
houtkrullen in de nestkast leggen. Nestcontrole mogen we niet overdrijven. De 
pop begint te broeden na het leggen van het tweede ei en de man 
komt haar daar bij helpen gedurende 20 a 21 dagen. 
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
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Het team van studenten en 

vrijwilligers (links Vera) voor het 

leefgebiedonderzoek 

 

Blog: kraamvisite in de polder 
Vroeg in de morgen van een 
zonnige 4 mei ging ik samen met 
studenten Valerie Kalle en Louise 
Franssen op weg naar 
onderzoeksgebied Bergboezem en 
het naastgelegen controlegebied 

Oude Leede. Eenmaal aangekomen zagen we direct een aantal kievitouders 
die, om hun kuikens te verdedigen, als ware kamikazepiloten op een Buizerd 
afvlogen. 

Bij het toegangshek van Bergboezem troffen we ringer Willem Brandhorst, die 
ons vertelde dat er net een aantal gruttokuikens uit het ei waren gekropen. En 
ja, we mochten even op kraamvisite! Vier perfect gecamoufleerde bolletjes 
pluis met ellenlange poten, klaar om de eerste stappen in de wereld (oftewel: 
het weiland) te zetten. Erg mooi om dit te kunnen zien (zie foto). 

Leefgebied van de Kievit 
Na dit korte familiebezoekje 
gingen we weer verder met 
het onderzoek naar onze 
doelsoort, de Kievit. Op een 
aantal percelen van zowel 
Bergboezem als Oude Leede 
hebben we foto’s gemaakt 
van de vegetatie, de 
aanwezige plantensoorten 
gedetermineerd en 
insectenvallen geplaatst. 
Ook het intekenen van de 
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plattegronden van deze gebieden is nu klaar. Hiermee brengen we de 
kenmerken en het voedselaanbod in kaart van de plaatsen waar de Kieviten dit 
jaar te vinden zijn, maar ook waar ze juist níet zijn. Hoe meer we te weten 
komen over de gebieden waar de Kievit het naar z’n zin heeft, hoe beter deze 
prachtige weidevogel in de toekomst beschermd kan worden en hopelijk weer 
wat in aantal kan toenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insectenvallen plaatsen om het voedselaanbod voor de kuikens te meten.  

Foto: Vera de Visser 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 september Sprekersavond 
 

Hans Wagenaar 
Vogels van weiden en akkers 

 

20:00 uur in ‘t Victorhuis 
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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 
06–30338192 (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.   
 
 

Op is op !!!    

http://www.jetvogelvoer.nl/
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Wie kweekt wat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier. 
 
 
 

07 08 
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Zeldzame papegaaien in Nederland 

Wist je dat er in Nederland al 37 
soorten papegaaien in het wild hebben 
rondgevlogen? In een nieuw nummer 
van Kijk op exoten wijdt André van 
Kleunen er een artikel aan. De meeste 
soorten broeden in Nederland echter 
niet buiten hun kooi. 

 

Foto: bonte boer of senegalpapegaai 

 

 

In ons land zijn in totaal ooit 37 soorten papegaai-achtigen waargenomen. Het 
betreft hier allemaal exotische verschijningen, want van nature komen deze 
vogelsoorten niet voor in Nederland. De bekendste van deze lijst zijn de 
Halsbandparkiet, Grote 
Alexanderparkiet en 
Monniksparkiet.  

 
Foto: Monniksparkiet 

 

 

Het Nederlands Expertise 

Centrum Exoten (NEC-E) 
Sovon is partner in het Nederlands Expertise Centrum Exoten dat alle kennis 
bundelt over exoten. Het doel is om beleidsmakers en terreinbeheerders te 
kunnen adviseren over beheerstrategieën. Daarbij is er zowel aandacht voor 
soortgerichte bestrijding van invasieve exoten als voor systeemgerichte 
maatregelen in water- en natuurgebieden, waarmee invasies van exoten 
worden voorkomen. 

 



V.V. De Kolibri 2016                             15                        Noordwijkerhout 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SUDOKU 

nummer 2 
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Hulp uit onverwachte hoeken? 
Dit jaar wilde ik het eens proberen 
met de Grote Barmsijs wildkleur en 
kocht in januari van 2016 een 
koppel van 2015. Het moet ergens 
eind februari geweest zijn toen de 
Barmsijs man bol ging zitten en een 
dag later overleed. Ik heb nog naar 
een andere man gezocht maar 
besloot om de pop maar alleen te 
houden. De pop werd gehuisvest in 
een afgezet gedeelte van de volière welke ze deelde met een koppel wildkleur 
sijsjes en een losse kleine putter man.  
In mei zag ik de Barmsijs pop met nestmateriaal slepen, ik heb het laten gaan 

want ze zou me van pas kunnen 
komen als mogelijke pleegouder. 
Er volgde 6 eitjes en de pop 
begon de broeden. Ik ging uit van 
onbevruchte eieren, ik had 
namelijk niets gezien van 
paringsgedrag van de mannen 
dan wel een paring. Ik heb na een 
week toch maar even de eieren 
geschouwd en deze bleken bezet 
te zijn. Nu was het dus afwachten 

van wie, de alleenstaande Putterman of van de Sijs maar die was druk met zijn 
eigen pop en de inmiddels uitgevlogen jongen. 
Het eerste wat mij in dit gedeelte van de volière verbaasde was dat de 
Putterman zo af en toe de uitgevlogen piepende Sijs jongen voerde.  
Inmiddels waren de eerste 2 jongen uitgekomen bij de Barmsijs pop, deze 
gingen na 1 dag dood. Diezelfde dag waren er weer 2 jongen uitgekomen bij de 
Barmsijs waarvan er één later dood op de grond lag en 2 eitjes zijn niet 
uitgekomen dus bleef er 1 jong over. 
Mogelijk dat deze jonge alleenstaande pop het nog niet zo goed kon overzien.  
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Na een goede week waren de veertjes al zover doorgekomen dat ik 
constateerde dat dit mogelijk geen bastaard Putter jong kon zijn omdat ik de 
karakteristieke gele vleugel pennen miste dus de Europese sijs man was 
vreemdgegaan. Het Barmsijs jong verliet al snel het nest en de Barmsijs pop 
begon op een andere plaats in de volière aan een tweede nestje. 
Ook nu zag ik dat de Putterman dit jonge Barmsijsje voerde. 
De putter man voerde nu op dit moment de al wat oudere jonge Sijsjes en dit 
bedelende Barmsijs jong. Mijn Barmsijs pop had nu 6 eitjes gelegd. De jongen 
kwamen hier niet tegelijk uit waardoor de 2 laatste uitgekomen jongen maar 3 
dagen hebben geleefd. Na het uitvliegen werden deze 4 jongen nog even 
gevoerd door de pop omdat de pop weer aan het maken van een derde begon. 
En weer voerde de Putterman af en toe ook deze jongen maar er kwam hulp uit 
onverwachte hoek. Wat ik nooit verwacht had is dat het Barmsijs jong uit het 
eerste legsel, welke dus ongeveer 6 a 7 weken oud is, ook de jongen 
Barmsijsjes, zeg maar de broertjes en zusjes voerde van het 2e legsel maar het 
typerende was dat alleen de 2 sterkste jongen werden gevoerd waardoor de 2 
zwakkere jongen geen voedering kregen, dus verzwakte en ook kwamen te 
overlijden. Dit oudere Barmsijs jong uit het 1e legsel vloog af en aan en had het 
er erg druk mee om die twee jongen Barmsijsjes uit het2e legsel te voeren. Dit 
oudere Barmsijs jong, wat mogelijk een mannetje kan zijn, nam zijn rol zo 
serieus dat ik hem zelfs betrapte op een schijnparing met zijn moeder. 
Mogelijk is dit een bekend verschijnsel in de natuur of volière maar ik had het 
niet eerder gezien of erover gehoord dat een 6 a 7 weken oud jong zo fanatiek 
de uitgevlogen jongen uit een later nest mee helpt voeren en ook zo slim is dat 
die ze niet allemaal voert maar alleen zijn energie steekt in die jongen met de 
beste overleving kans. 
Ik heb dit gebeuren voorgelegd bij de SEC en die vertelde mij dat dit niet 
vreemd is en vaker voorkomt in de natuur. 
Wanneer ik dit verslag schrijf lag de Barmsijs pop weer op het derde nestje met 
5 eitjes maar helaas waren deze eitjes onbevrucht.  
Ik ben benieuwd hoe alle jongen er na de jeugd rui uit zien en zal deze Bastaard 
Barmsijsjes ook inschrijven voor een plaatsje op onze tentoonstelling show.   
 
Ed Pronk 
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Vogelbeurzen in de regio 
Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk 
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april 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 september 2016. 

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

    
25 kg Kanariezaad € 27,50 
25 kg Tropenzaad € 23,75 
25 kg Parkietenzaad € 21,00 
25 kg Gr. Parkietenzaad € 23,00 
25 kg Volierezaad € 23,50 
25 kg Wildzangzaad € 32,00 
25 kg Postuurzaad € 30,00 
25 kg Agapornidezaad € 23,50 
25 kg Neophemazaad € 22,50 
25 kg Tortelduivenvoer € 18,50 
20 kg Onkruidzaad € 19,50 
20 kg Schelpenzand € 6,50 
25 kg Beukensnips € 8,50 
25 kg Witte snips € 9,75 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinee € 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 2016                             20                        Noordwijkerhout 

 

 

 

 

 

 

 

Uit ons archief……. 
Dit is zonder meer 
’n huiselijke sport…… 

 

 
  Oud Voorzitter Cor van der Veek 
   
  Vogeltentoonstelling De Kolibri 
  November 1975 
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Een klein, bruin bolletje tijdens het ringen voor het 

onderzoek naar de kuikenoverleving. Foto: Jefte 

Hulsmans 

Blog: vier kleine rakkertjes 
Op 29 maart ging ik voor het eerst het veld in 
om kievitseieren te meten. Dit vond plaats in 
het dorpje Sint Oedenrode. Nu zijn we 20 
dagen verder en ik noteer 19 april in mijn 
waarnemersboekje als de dag dat de eerste 
kievitskuikens aanwezig waren! 

De dag begon met de opnames over het Jaar van de Kievit voor het programma 
Vroege Vogels. Frank Majoor deed zijn best tijdens het interview om niet te 
hard te bibberen want het was een heel koude dinsdagvoormiddag. Toen de 
opnames eindelijk afgelopen waren, konden we naar Sint Oedenrode om de 
eerste kievitkuikens te ringen, of dat is toch wat we hoopten. We trokken 
samen met vrijwilligers het veld in, en ja hoor: drie Kieviten begonnen volop te 
alarmeren. Het teken dat er kuikens aanwezig zijn! We bekeken de nesten, 
maar alle drie leeg. De kuikentjes waren er dus vandoor en het zoeken kon 
beginnen. Maar niet veel later werd het eerste kuiken gevonden, en het 
tweede, en wat zag ik toen op de grond liggen? Een klein, bruin bolletje! Mijn 
eerste kievitkuiken! Vlak daarna werd ook het vierde kuiken gevonden. Het 
eerste nestje was compleet. 

Vier kleine rakkertjes 
De ringer deed zijn werk in de auto net naast de A50. Het was fascinerend om 
te zien: vier kleine vogeltjes die gewogen en gemeten werden en die 
uiteindelijk codevlaggetjes van het Jaar van de Kievit omkregen. Nadat dit 
afgelopen was werden ze in een zakje gestopt en ik mocht ze terugbrengen 
naar de plek waar we ze gevonden hadden. Ik liet de vier kleine rakkertjes vrij, 
en daar gingen ze dan (zaten ze dan). Een levenstocht van nog 26 dagen om 
vliegvlug te raken. Met gevaren als roofdieren, landbouwmachines en koude 
dagen op de loer zal het niet makkelijk worden. En dan moeten ze ook nog zelf 
hun eten bij elkaar zoeken. Ik hoop dat het lukt, de vrijwilligers hopen dat het 
lukt en natuurlijk hopen de kleine Kieviten dat het lukt! 
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Vogelbestand 
Parkieten Catharina C.v.d.Valk 0252-372545 
Parkieten Elegant E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Goudschouder A.T.M.Bierman 0252-420141 
Parkieten Grasparkiet kleine S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Grasparkiet kleine J.J.Duivenvoorden 0252-374409 

Parkieten Grasparkiet kleine P.H.Honsbeek 06-53410173 
Parkieten Grasparkiet kleine Thea Kortekaas 0252-377029 

Parkieten Grasparkiet kleine P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Parkieten Grasparkiet kleine T.van Loon 06-41080275 

Parkieten Grasparkiet standaard J.J.Duivenvoorden 0252-374409 

Parkieten Grasparkiet standaard J.Floris 0252-518015 
Parkieten Grasparkiet standaard P.R.J.Lommerse 06-51559358 

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

Parkieten Grote Alexander Chr. Koch 06-40121996 
Parkieten Grote Alexander G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Halsband P.C.v.d.Berg 0252-377455 

Parkieten Halsband G.C.Wesseling 0252-370602 
Parkieten Hooded E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Kakariki E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Kakariki S.Nasveld 0252-217308 

Parkieten Kakariki R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Pennant rosella  P.C.v.d.Berg 0252-377455 
Parkieten Pruimkop   Chr. Koch 06-40121996 

Parkieten Pruimkop   H.J.Haasnoot 06-22634328 
Parkieten Pruimkop   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Parkieten Pruimkop   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 
Parkieten Pruimkop   G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Pruimkop   B.J.Zwetsloot 0252-216636 
 

 

 

 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand 
Henk Haasnoot 
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