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Achterom kijken kan, maar vooruit kijken is beter.
Op de afgelopen ledenavond waren weer veel leden aanwezig, deels
voor de prijsuitreiking, deels ACHTEROM kijken naar afgelopen
tentoonstelling.
Elke dag hebben we de revue laten passeren, gekeken ging het goed,
of hebben we hier en daar een steekje laten vallen. Hooguit een
keurbriefje met een foute optelling, een basis voer wat niet vermeld
stond, of de keurmeester afspraken die nagekomen dienen te worden.
Allemaal dingen die we kunnen verbeteren maar garantie tot aan de deur. Want het blijft al
met al toch mensen cq vrijwilligerswerk. Natuurlijk had Arno er weer een mooi plaatje bij
gemaakt waar ieder blij van werd. Onze fotograaf legde alles vast en volgend jaar gaan we
het weer beleven. Onze adverteerders en ook het rad van avontuur hebben een flinke duit
in het zakje gedaan zo dat we er ook financieel uitspringen.
De komende DTT bij de Diamantvink heeft meer dan 1000 inschrijvingen, een hele
prestatie. De tentoonstelling is te zien vanaf donderdag 29 december om 19.30 uur tot
zaterdag 31 december tot 14.00 uur. Adres is Schoolbaan 1 te Roelofarendsveen. Allemaal
kijken dus.
Het nieuwe jaar beloofd veel mooie dingen waar we nu al naar UIT KIJKEN.
Wat dacht u van het 60-jarig bestaan van de vereniging, de combinatie rayon – onderlinge
tentoonstelling. De kolibri uitgaansdag met een extra feestelijk tintje. Een receptie voor
leden, sponsors en vogelvrienden wegens het 60-jarig bestaan. En wat dacht u van die
mooie opkomsten tijdens de vergaderingen.
Ik mag het niet zeggen maar men komt wel ‘in grote getale’ en dat is ook goed om naar uit
te kijken.
Ook in het nieuwe jaar kijkt onze penningmeester weer uit naar onze contributie bijdrage.
Deze zal, als we allemaal in januari betaald hebben, gigantisch zijn. Veel leden betekent
ook veel kassa. Dus kunnen we ook veel mooie dingen doen komend jaar. Heeft u geen
automatische betaling, wilt u het dan overmaken op onze rekening (staat aan de
binnenzijde voorblad van het maandblad ) Wij danken u voor de medewerking.
Op vele plekken in de wereld moet je nu niet zijn. Eensgezindheid en vrede is ver te zoeken.
In onze vereniging is het pais en vree, laten wij een voorbeeld zijn voor vele in onze
nabijheid. Het bestuur wenst u leden, adverteerders en iedereen die wat van doen heeft
met DE Kolibri een heel gezond en gezegend 2017 toe.
Vuurwerk en dieren gaat niet samen, laten we dat niet vergeten.
Het bestuur wenst u een mooie jaarwisseling en hopen u op 12 januari weer te ontmoeten
en elkaar de beste wensen te kunnen schenken.
Graag tot volgende keer,

B. Zwetsloot vzr.
V.V. De Kolibri 2017
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Agenda 2017 V.V. De Kolibri
12 januari

28 januari
09 februari
25 februari
09 maart
16 maart
25 maart
13 april
29 april
11 mei
xx mei
27 mei
03 juni
11 juni
09 juli
Xx juli
19 augustus
26 augustus
14 september
16 september
30 september
12 oktober
19 oktober
28 oktober
01 november
02 november
03 november
04 november
05 november
05 november
09 november
25 november
14 december
30 december

Sprekersavond, Alois van Mingeroet
Lezing 1. Europese vogels: spreeuw, lijsters, pestvogels, gorzen,
mussen en insecteneters.
Lezing 2. Loodbek en Zilverbek.
Vogelmarkt
Sprekersavond Piet Rozendaal, Costa Rica
Vogelmarkt
Jaarvergadering leden
Bingoavond
Vogelmarkt
Sprekersavond Dhr J. Steinz, erfelijkheidsleer
Vogelmarkt
TT-vergadering
Kolibri-uitgaansdag
Vogelmarkt
Medewerkersavond (alleen medewerkers op uitnodiging)
Wandeling Panbos met gids dhr. van Os.
Kolibri-barbecue
Braderie Noordwijkerhout
Kolibri-fietstocht
Vogelmarkt
Sprekersavond Cèlina Polane, Natuurfotografie
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
TT- vergadering
Bingoavond
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden)
17.00 – 20.00 uur
TT- keuring (organisatie)
TT- opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
Sprekersavond Sjoerd Zwart, voeding
Vogelmarkt
Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt

V.V. De Kolibri 2017

4

Noordwijkerhout

========================================
Con vd Ven heeft een by-pass gekregen.
========================================
Spreuk van de maand:
Je bent jezelf als geen ander.

W. Barnhoorn
T.P.J. Homan
P. Lommerse
R.H. v. Haasteren
K. van der Steen
C.G.A. vd Ven
C.W.A. Spruijt
A.J.M. Wijnands

4 5
7
2

2 8
9
7
4
8 7

8
7

Katwijk
Sassenheim
Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Noordwijk
Noordwijkerhout

9 1
8
2
9
9
6
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05 januari
06 januari
15 januari
16 januari
19 januari
20 januari
23 januari
26 januari
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Verslag TT vergadering 8 december 2016
Aanwezig 36 leden
Opening:
Voorzitter Zwetsloot heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Ingekomen/uitgaande stukken:
- Informatie van NBvV. Duiven en kwartels wel inschrijven voor Apeldoorn. Mochten er
problemen zijn, wordt iedereen persoonlijk ingelicht en geld wordt geretourneerd.
- Ben heeft voorstel inzake District tentoonstelling naar NBvV gedaan en antwoord
ontvangen. (zie elders in dit maandblad)
Mededelingen:
- Delegatie van De Kolibri is naar het 60-jarig bestaan van De Diamantvink geweest.
o
Graag extra aandacht voor inschrijvingen District tentoonstelling
o
De stand per 1 december was boven 1000 vogels.
- Lid van Algemene Bond, mag die meedoen in het district TT van NBvV?
o
ABvV en NBvV zijn samengegaan. Het lijkt logisch dat het beleid c.q.
reglement wordt herschreven. Ben zal dit navragen bij NBvV.
- Ben: 2017 bestaat De Kolibri 60 jaar. We willen dat niet zomaar voorbij laten gaan.
Graag activiteiten verzinnen en aanleveren bij bestuur.
Ervaringen Onderlinge Tentoonstelling.
- Schoonmaken kooien.
o
Goed gegaan en met voldoende mensen.
o
Kleine voorraadruimte gezocht om tussentijds materiaal te kunnen
verstrekken.
o
Er zijn spullen op de nieuwe locatie en nog bij Geerlings.
- Dinsdag. Materiaal naar zaal brengen
o
Duiven makkelijker/meer vertrouwen opgebouwd?
o
We waren snel klaar.
- Woensdag. Opbouw TT met stellingen en kooien
o
Beetje rommelig
o
Desnoods dinsdagavond al stellingen plaatsen (idee)
o
Henk presenteert tekening en vertelt hoe en wat. En wie doet wat.
o
Voorstel blijft toch om woensdagochtend te beginnen met uitleg Henk.
- Woensdagavond. Inkooien
o
Goed en snel verlopen. Genoeg helpers en niet teveel mensen bij de vogels
ging goed.
- Donderdag. Keuringsdag
o
Voldoende dragers
o
Catering goed verzorgd
V.V. De Kolibri 2017
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o

Wat onduidelijkheid in werkwijze keurmeesters. Voortaan betere onderlinge
afstemming vooraf. Dit bij TT 2017 ook checken.
 E.a. had te maken met keuren tot 95 punten.
o
Voorstel per 2017: de vogels indelen in 3 groepen: Kanaries, Tropen en
parkieten. Vervolgens het Bondskruis elk jaar wisselen.
 Gestemd in deze vergadering: 29 voor, 4 tegen, 3 blanco
o
Opmerking Cees Spruijt: beter letten op juiste telling keurbriefjes.
- Vrijdag. TT zaal versieren
o
12:00 uur klaar
o
Nieuwe tafelindeling gemaakt met smallere tafels. Nu meer loopruimte en
meer stoelen. Ook aantal staan tafels geplaats.
- Vrijdagavond openingsavond
o
Groot feest
o
Koffie gratis houden we erin
o
Groot aantal bezoekers, mede door lintje Henk Haasnoot.
- Zaterdag. TT
o
9:00 uur Gebak van Piet Lommerse / Haring van Martien.
o
Voerploegen vroeg met voeren starten
o
Ed Pronk vraagt wat voor voer door de vereniging wordt geleverd.
Voor alle vogels wordt standaard voer geleverd. Speciaalvoer melden op
inschrijfformulier of s.v.p. zelf meenemen.
- Zondag. TT
o
Voerploeg werk gedaan
o
TT tot circa 17:00 uur
o
Enveloppen en Rad draaiden goed.
- Zondag. Uitkooien / opruimen
o
Goed verlopen/ geen problemen.
o
Snel klaar door ruim voldoende helpers.
o
Stellingen werden uitgeleend en opgehaald.
o
Zaal schoonmaken en tegels terugleggen ook snel klaar
o
Met alle helpers nog wat gegeten.
- Penningmeester geeft uiteenzetting van alle kosten en opbrengsten.
Samengevat
o
Inkomsten
3.400 euro
o
Uitgaven
3.150 euro
o
Winst
250 euro
Nb. In de jaarvergadering in 2017 zijn alle cijfers gespecificeerd zichtbaar.
Rondvraag: Geen
Voorzitter Zwetsloot bedankt alle leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.
V.V. De Kolibri 2017
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Mobiel: 06 54 28 56 95
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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.
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
06–30338192 (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
V.V. De Kolibri 2017
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Een blauwstaart als raamslachtoffer...
8-DEC-2008 - De natuur zit heel geraffineerd in elkaar, maar tegen spiegelende ramen,
ruiten en glazen schuttingen is het helaas niet bestand, getuige het hieronder beschreven
voorval van een superzeldzame blauwstaart die zich onfortuinlijk tegen een raam
doodvloog.
Bij SOVON krijgen we met enige regelmaat foto’s van
vogels toegestuurd. Dit keer stond er op een foto wel een
heel bijzondere vogel. Mevrouw Voskuil – Berghauser
Pont uit Putten (Gelderland) zag op 30 oktober 2008 om
10:30 uur een vogel tegen haar raam vliegen. Helaas was
het vogeltje op slag dood. Ze maakte één foto en stuurde
deze naar haar broer die regelmatig vogels telt, waarna
deze foto bij SOVON-ner Arjan Boele terecht kwam. De
foto laat zeer duidelijk een blauwstaart zien! Kenmerkend voor de soort zijn niet alleen de
blauwe staart maar ook de oranje gekleurde flanken die terugkomen in de Engelse naam
van deze fraaie vogel: red-flanked bluetail. Je zou zo’n vogel maar tegen je raam zien
vliegen of vinden op de grindtegels in je tuin….
Waarnemingen van zeer zeldzame vogels zoals deze blauwstaart worden in Nederland
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en ook de vogel
van Putten zal worden ingediend. Zie (of vind…) je zelf een zeer zeldzame soort geef die dan
door aan het CDNA.
Indien aanvaard, is dit waarschijnlijk pas de achtste blauwstaart in Nederland en bovendien
de eerste waarneming in het binnenland. Eerdere waarnemingen komen uit 1967 (vangst,
Texel), 1985 (Texel), 1999 (vangst, Vlieland), 2001 (vangst, Schiermonnikoog) en 2007
(januari-februari, Zandvoort). Dit najaar zijn er drie waargenomen met behalve de vogel van
Putten ook vangsten op Vlieland (6 oktober) en Schiermonnikoog (29 oktober met
terugvangsten tot 8 november).
De blauwstaart is natuurlijk doorgegeven binnen het project ‘dode vogels en zoogdieren’.
Vind je zelf een dood dier, vul dan het digitale formulier in. Het zal duidelijk zijn dat de
blauwstaart tot dusver veruit de zeldzaamste soort is in de database van dit project!
Tekst: Arjan Boele en John van Betteray (SOVON)
Foto: J.M. Garg, GNU Free Documentation License
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Wie kweekt wat?

Wilt u een persoonlijke advertentie? Voor 7,50 per jaar staat u ook hier.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 22 januari 2017.

Ruigpootbuizerd baalt van nep-vergroening
17-DEC-2016 - De vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
van Europa draait uit op een drama voor veel akkervogels. Rond akkers waar in
voorgaande jaren nog vele tientallen ruigpootbuizerds overwinterden, zijn nu nog
maar enkele van deze roofvogels te vinden. Een van de oorzaken lijkt een
maatregel die bedoeld was als vergroening van het GLB, maar die het
tegenovergestelde effect heeft.
V.V. De Kolibri 2017
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Meer groenbemesters
Sinds 2015 zaaien meer boeren dan voorheen zogeheten groenbemesters op hun akkers
na de oogst van graan. Vroeger lieten boeren de stoppels van zomergraan in de winter
staan. Nu ploegen ze die na de oogst meteen onder en zaaien er gewassen als
bladrammenas of gele mosterd. Die moeten volgens de regels van het GLB tenminste tien
weken op het veld staan, en worden na die tijd geklepeld en onder de grond gewerkt.
Landbouwkundig is dit een logische stap. Het voor planten belangrijke gehalte aan
organische stof in de bodem wordt erdoor verhoogd. Maar het verdwijnen van de
stoppelvelden uit het boerenlandschap pakt nu ongunstig uit voor vogels die overwinteren
in het agrarisch gebied. Toch is het zaaien van groenbemesters, ook wel ‘vanggewassen’
genoemd, door een effectieve lobby van Land- en Tuinbouworganisatie LTO in
Nederland goedgekeurd als officiële ‘vergroeningsmaatregel’ binnen het Europese
landbouwbeleid.
Een akker met
bladrammenas als
groenbemester (Bron:
Werkgroep Grauwe
Kiekendief)

Groener GLB na overschotten
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een van de belangrijkste pilaren van de
Europese samenwerking. Het GLB is in de jaren zestig van de vorige eeuw vormgegeven
door de Nederlandse Eurocommissaris Sicco Mansholt. Zijn doel was om de
voedselvoorziening veilig te stellen, voedsel betaalbaar te houden en boeren voldoende
inkomen te verschaffen.
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Het GLB bestaat momenteel uit twee pijlers: Pijler 1 is het markt- en inkomensbeleid.
Wanneer boeren aan bepaalde voorwaarden voldoen ontvangen zij een vaste
inkomenssteun per hectare grond. Pijler 2 betreft plattelandsontwikkeling, hieruit wordt
onder andere agrarisch natuurbeheer en innovatie gesubsidieerd.
In de afgelopen decennia heeft de Europese subsidie gezorgd voor intensivering van de
landbouw en het ontstaan van overschotten. Daarom probeert de EU nu de negatieve
gevolgen voor natuur en milieu te verzachten door aanvullende regels te stellen, de
zogeheten ‘vergroening’ van het GLB. Het landbouwbeleid heeft daarmee de potentie om
voorwaarden te stellen die het leefgebied van akkervogels verbeteren.
Bij de herziening van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in 2013, bepaalde de EU
dat een klein deel van het geld uit Pijler 1 pas wordt uitbetaald wanneer bepaalde
‘vergroeningsmaatregelen’ zouden worden genomen. Aanvankelijk zou 7% van de
landbouwgrond op een bedrijf moeten worden ingericht als ‘Ecological Focus Area’, een
ecologisch aandachtsgebied, EFA. Die ambitieuze vergroening is in de praktijk echter
steeds verder uitgekleed.

Vogelakker werkt wél
Er bestaan wel degelijk vergroeningsmaatregelen die akkervogels als de ruigpootbuizerd
vooruithelpen. In 2013 bijvoorbeeld bepaalde Nederland dat een Vogelakker ook als
officiële vergroening mocht gelden. De Vogelakker als foerageergebied voor roofvogels is
door de Werkgroep Grauwe Kiekendief ontwikkeld en getest in een pilot van het Ministerie
van Economische Zaken. De Vogelakker is vervolgens opgenomen in zowel Pijler 1
(bedrijfstoeslagen) als Pijler 2 (agrarisch natuurbeheer) van het GLB.
Toch kiezen veel boeren nu voor het inzaaien van groenbemesters, omdat dit
ogenschijnlijk minder moeite vergt. Maar voor de akkernatuur werkt deze zogenaamde
vergroening met groenbemesters nu averechts. Bovendien moeten de boeren of
loonwerkers verschillende keren extra het land op voor bodembewerking, om
groenbemesters te zaaien, te klepelen en vervolgens onder te werken. Al met al kost deze
vergroening dus ook nog eens een hoop extra diesel voor de tractoren.

Gevolgen voor vogels
Met deze Nederlandse invulling van het GLB blijft er al met al weinig over van de groene
ambities. In de oude situatie foerageerden veel overwinterende vogels op graanstoppels.
Zangvogels als veldleeuweriken leven daar van zaden, onkruidblaadjes en bodemdiertjes,
roofvogels en uilen vangen er hun muizen en andere prooien. Vanwege de ‘vergroening’
maken de graanstoppels nu plaats voor groenbemesters. Bodemleven en (woel-)muizen
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worden weggeploegd en de groenbemesters staan binnen enkele weken zo hoog en dicht
op het veld dat de akker voor veel vogels onaantrekkelijk wordt.

Minder ruigpootbuizerds
De ruigpootbuizerd is tegenwoordig een vrij zeldzame wintergast die voornamelijk langs de
zomen van het waddengebied voorkomt, zoals in de kustpolders van de provincie
Groningen. Aan het eind van de vorige eeuw kwamen er jaarlijks 150 tot 200
ruigpootbuizerds in Nederland overwinteren. De laatste jaren zijn er hooguit 40 tot 50
individuen. De trend lijkt nog steeds dalende.
‘Ruigpoten’ hebben de voorkeur voor een open landschap met een combinatie van grazige
structuren, graanstoppels en percelen met Vogelakkers, brede braakstroken en
wintervoedselveldjes naast natuurlijk habitat zoals kwelders. Dat de provincie Groningen
voor de ruigpootbuizerd met stip op nummer één staat in Nederland is dus geen toeval.
Door het op grote schaal verdwijnen van de graanstoppels blijkt er voor de ruigpootbuizerd
helaas weinig meer te halen in het
boerenland.

Ruigpootbuizerd duikt op prooi in
braakstrook. (Bron: Sjoerd Sipma)

Ruigpootbuizerd met een veldmuis als
prooi. (Bron: Rein Hofman
(www.birdfocus.nl))

Tekst: Ben Koks & Oike Vlaanderen, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Rein Hofman www.birdfocus.nl (leadfoto: ruigpootbuizerd); Werkgroep Grauwe
Kiekendief; Sjoerd Sipma
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Blauwstaart, een bijzondere najaarsgast
1-NOV-2011 - Elk najaar heeft weer zijn eigen ‘krenten in de pap’. Ook dit jaar zijn er weer
heel wat bijzonderheden naar ons land gewaaid. Een van die zeldzaamheden is de
blauwstaart. Deze soort broedt de laatste jaren steeds westelijker, en het lijkt er op dat hij
ook in Nederland steeds vaker opduikt.
Al bladerend in het vogelboek is het altijd vergapen aan al die leuke, schitterende,
gekleurde vogelsoorten die eigenlijk niet in ons land voorkomen. Zo ook de blauwstaart. In
zomerkleed met een grijsblauwe rug, blauwe staart en oranje flanken een schitterende
vogel. Het zijn vaak bijzondere soorten die in het hoge noorden broeden en maar heel af en
toe afzakken naar zuidelijke regionen en dan ook nog vaak naar andere landen dan
Nederland.

Blauwstaart (foto: Saxifraga-Henk
Groenewoud)

Met de blauwstaart is wel iets bijzonders aan de hand. Zijn broedgebieden zijn de laatste
jaren naar het westen opgerukt. Voorheen lagen de broedgebieden in de taiga’s van
Rusland, maar tegenwoordig broedt hij in toenemende mate in Finland. Hij is echt aan een
opmars naar het westen bezig.
Dat is ook goed terug te zien in het aantal waarnemingen in ons land. Een paar jaar geleden
heeft er één bijna twee maanden rondgehangen in de duinen van Zandvoort; later vloog
een exemplaar zich dood tegen een raam op de Veluwe. Vorig jaar werden er maar liefst
vier gezien (of gevangen) en dit jaar staat de teller al weer op twee. Eén exemplaar
werd half oktober ontdekt op Schiermonnikoog tijdens een JNM-kamp; nu hangt er al een
aantal dagen een exemplaar rond in Noord-Holland. Zie Waarneming.nl voor meer
informatie hierover. Het aantal waarnemingen neemt dus duidelijk toe. Is tegenwoordig is
dan alles toch beter?
Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Saxifraga-Henk Groenewoud
V.V. De Kolibri 2017
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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

12 januari 2017
Alois van Mingeroet met zijn lezingen :
Lezing 1. Europese vogels: spreeuw, lijsters, pestvogels,
gorzen, mussen en insecteneters.
Lezing 2. Loodbek en Zilverbek.

20:00 uur in ’t Victorhuis
V.V. De Kolibri 2017
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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
voeders 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 2017
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Vogelbestand
Tropen
Tropen
Tropen
Duiven
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur

Zebravinken
Zilverbekje
Zilverbekje
Diamant duifje
Baardmannetje
Baardmannetje
Barmsijs
Barmsijs
Blauwborst
Chinese groenling
Europese vink
Europese vink
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Groenling
Kleine Goudvink
Kneu
Magelhaansijs
Mozambiquesijs
Mozambiquesijs
Mozambiquaesijs
Mussen
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink

Chris Verdegaal
M.G.v.Gent
O.Rinzema
C.A.van Winsen
L.Noort
E.M.Pronk
R.J.J.van der Poll
C.A.J.Turenhout
M.J.Geerlings
C.G.A.v.d.Ven
S.v.Duijn
M.J.Geerlings
Dex Geerlings
P.R.J.Lommerse
C.de Mooij
C.A.J.Turenhout
C.G.A.v.d.Ven
C.A.van Winsen
M.J.Geerlings
Dex Geerlings
S.v.Duijn
W.P.Anthonissen
M.G.v.Gent
O.Rinzema
M.van Duin
Dex Geerlings
M.J.Geerlings
P.Hogewoning
L.Noort
R.J.J.van der Poll
C.A.J.Turenhout
C.G.A.v.d.Ven

0252-373531
0252-212616
0252-220646
06-51886696
06-51334231
06-28167792
06-25438233
0252-374849
0252-372609
0252-374150
0228-541542
0252-372609
0252-372609
06-51559358
0252-216823
0252-374849
0252-374150
06-51886696
0252-372609
0252-372609
0228-541542
0252-375668
0252-212616
0252-220646
06-12678579
0252-372609
0252-372609
0252-419074
06-51334231
06-25438233
0252-374849
0252-374150

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk
Haasnoot
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft.
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12 januari 2017
Alois van Mingeroet met zijn lezingen :
Lezing 1. Europese vogels: spreeuw, lijsters, pestvogels,
gorzen, mussen en insecteneters.
Lezing 2. Loodbek en Zilverbek.

20:00 uur in ’t Victorhuis

Vogelgriep: vooral slachtoffers in Friesland
Vogelbescherming Nederland

13-DEC-2016 - In grote delen van het land lijkt de vogelgriep gelukkig op zijn retour,
maar in het noorden waart het virus H5N8 nog stevig rond. De teller staat nu op
ruim 1200 dode wilde vogels alleen al in Friesland, voornamelijk smienten. Ook op
Texel sloeg het virus toe.
Sinds begin november is het vogelvirus H5N8 in ons land, de zeer besmettelijke variant
van vogelgriep. Futen, kuifeenden, kieviten, maar vooral veel smienten werden het
slachtoffer van het virus. Waar in grote delen van het land het virus gelukkig op zijn retour
lijkt, wordt er in het noorden van Nederland nog hard gewerkt om het virus in te dammen.
Tientallen vrijwilligers struinen de waterrijke gebieden af op zoek naar dode en zieke
vogels. Van smienten is vrij goed bekend waar ze verblijven, wat het zoeken
vergemakkelijkt. Zo ontstaat er een duidelijke beeld van hoe de ziekte verloopt.

V.V. De Kolibri 2017
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Smienten (Bron: Albert de Jong)

Naar het noorden
Dat de vogelgriep vooral onder wilde vogels huishoudt in het noorden zou door het relatief
zachte weer kunnen komen. Dan blijft het virus langer actief, en maakt het dus meer
slachtoffers. Door dat zachte weer zijn waarschijnlijk veel smienten richting het noorden
van ons land gevlogen. Weg uit het midden van het land, waar nu nog nauwelijks dode
vogels aangetroffen worden. In met name Texel en Friesland is het virus duidelijk het
meest aanwezig. Een andere mogelijkheid is dat de trekvogels uit Rusland en Scandinavië
die net aankomen in ons land het virus hebben meegenomen.
Smient (Bron: Jan Nijendijk)
In Friesland zijn ruim 1200 dode wilde
vogels gevonden, op Texel zo’n 500.
Natuurbeschermers maken melding
van vogels die dood uit de lucht vallen of
uit pure ellende rondjes draaien voor ze
dood neervallen. Op beide plekken is
opgeroepen om niet de bewuste
(natuur)gebieden in te trekken, om
verdere verspreiding zo veel mogelijk in
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te dammen. Op Texel zijn een wandelpad en vogelkijkhut gesloten en Ecomare vangt
tijdelijk geen zieke vogels op. Via schoenen en laarzen kan het virus zich immers makkelijk
uitbreiden.

Smienten
De smient is een typische wintergast in ons land. Er broeden wel enkele paartjes in ons
land, maar in de winter is de smient in grote aantallen aanwezig. Vanwege zijn fluitende
roep wordt de smient ook wel “fluiteend” genoemd. Smienten rusten en slapen in grote
groepen op het water. Zo steken ze elkaar makkelijk aan. De populatie smienten gaat de
laatste jaren gestaag achteruit, dus deze extra tik van de vogelgriep is geen goed nieuws
voor de smient.
Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Roy Slaterus (leadfoto: kuifeend); Albert de Jong; Jan Nijendijk, Saxifraga

Hoe oud worden vogels?
Sovon Vogelonderzoek Nederland
15-SEP-2008 - Een veel gestelde vraag is, hoe oud kunnen vogels worden? Globaal kun je
zeggen, hoe kleiner de vogel, hoe minder oud hij wordt. Een winterkoning wordt heel
zelden ouder dan twee of drie jaar.
Tijdens het ringen van vogels in het kader van onderzoek in de
Ooijsche Graaf in de Ooijpolder (Gelderland) werd afgelopen
weekend een zwartkop gevangen die als eerstejaars vogel
is gevangen op 22 september 2001 in het Belgische Eksel. Hij is
dus tenminste zeven jaar oud. Toch best op leeftijd voor zo'n
kleine zangvogel. De meeste zangvogels worden niet zo oud en
het gros van de eerste jaars vogels haalt zelf zijn eerste
verjaardag niet.
Ziet u (of vindt u) zelf ooit en vogel met een metalen ringetje en u kunt de code aflezen,
dan kunt u die code doorgeven op www.vogeltrekstation.nl en men kan u precies vertellen
waar de vogel geringd is en hoe oud hij is. Daarmee helpt u mee aan het vogelonderzoek!
Tekst en foto: Harvey van Diek, SOVON
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De mussen hebben het moeilijk, vooral de Ringmus
Sovon Vogelonderzoek Nederland
16-DEC-2016 - PTT is het oudste monitoringproject van Sovon. De 39e jaargang is alweer
begonnen en geteld worden alle soorten, zowel de wintergasten als onze standvogels. Zo
zagen we in die lange reeks een toename bij de Roodborsttapuit en Klapekster maar een
afname bij de Huismus en Ringmus.
Eindejaarstelling
PTT staat niet voor de voormalige postbesteldienst maar voor Punt-Transect-Tellingen. Het
kende een bescheiden start in 1978, maar bouwt nu al tientallen jaren op een flinke schare
van vrijwillige vogeltellers. In de tweede helft van december, en op Nieuwjaarsdag, gaan ze
hun vaste route langs en tellen ze op 20 punten binnen vijf minuten alle waarneembare
vogels. In totaal zijn in de afgelopen jaren zo'n 23.000 uren aan tellen besteed!
Trends
Hoe langer je telt, hoe duidelijker trends zich aftekenen, ook bij relatief schaarse soorten.
Het aantal soorten dat in de loop van het project is toegenomen (20) is vrijwel gelijk aan het
aantal soorten dat is afgenomen (22). Maar er zijn ook nog allerlei tussencategorieën.
Sommige soorten namen eerst in aantal toe maar bleven vervolgens stabiel, zoals Buizerd,
Grote Bonte Specht en Vink. Andere kenden na een periode van voorspoed zelfs een
behoorlijke afname, waaronder Staartmees, Roek en Sijs. Bij weer andere soorten
schommelen de aantallen maar vertonen ze over de loop der jaren geen duidelijke
ontwikkeling, bijvoorbeeld Witte Kwikstaart, Kramsvogel en Spreeuw. In totaal zijn
uitspraken mogelijk voor zo'n 115 soorten.
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Huismus en Ringmus in de min

Aantalsontwikkeling van de
Ringmus in hoog (zand)- en laag
(klei & veen) Nederland op PTTpunten (Bron: Sovon
Vogelonderzoek
Nederland)

Huismus en Ringmus zijn beide cultuurvolgers en zaadeters. De kleinere Ringmus eet iets
meer zaden van kruiden en ook insecten en beide soorten zijn
standvogel. Huismus en Ringmus zijn gaandeweg veel schaarser geworden. Terwijl de
afname van de Huismus vooral in de jaren tachtig plaatsvond en de stand daarna op een
lager niveau stabiliseerde (40-50% van de beginsituatie), loopt de teruggang van de
Ringmus nog steeds door (nu 15% over van de beginsituatie). De Huismus komt vooral voor
in dorpen en steden terwijl de Ringmus voorkomt in halfopen cultuurland met ook
bouwland en vrijstaande huizen en een houtwal of bosje. De grootste aantallen van de
Ringmus werden waargenomen op de zandgronden. Echter de afname heeft zich daar het
meest gemanifesteerd. Voor beide soorten geldt dat veranderingen in de landbouw en de
inrichting van steden en dorpen, leidend tot voedselgebrek, grotendeels verantwoordelijk
zijn voor de geconstateerde ontwikkeling. Andere factoren die wel genoemd worden, zoals
toegenomen predatie door Sperwers of klimaatverandering, spelen geen doorslaggevende
rol.
Meer informatie


De uitgebreide PTT-nieuwsbrief (pdf; 0,3 MB), opgesteld door de meetnetcoördinator
Willem van Manen

Tekst: Fred Hustings en Willem van Manen, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek (leadfoto: Ringmussen)
Figuur: Sovon Vogelonderzoek Nederland
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