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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
ERELID: Piet vd Berg

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Lidmaatschap

Volwassenen      33 euro

AOW                   28 euro

Jeugd tot 17 j      17 euro

Gastlid/jeugd    21/16 euro

KvK nummer; V 40445820 

Verenigingscode NbvV; N16

Bankrek met IBAN nr 

NL34 RABO 034.69.04.811

Oplage maandblad 150 stuks

Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636

benzwetsloot@live.nl

Secretaris / Redactie / Website

A.A. Ooms (Arno)

Spoorlaan 17

2215 KN Voorhout

06-44048090

secretaris@dekolibri.com

Penningmeester

O. Rinzema (Oege)

Componistenlaan 45

2215  SN Voorhout

0252-220646

rinze002@planet.nl

Algemeen Commissaris 

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Ledenadministratie

H. Nederpel (Hennie)

Leidsevaart 192

2211  WE Noordwijkerhout

0252-340860

ledenadministratie@dekolibri.com

Ringencommissaris

C.G.A. vd Ven (Con)

Kievitshorn 10

2211 LJ Noordwijkerhout

0252-374150

ringencommissaris@dekolibri.com

Materiaalcommissaris / PR

Coördinator Vogelbestand

H.J. Haasnoot (Henk)

Guldemondvaart 23

2211 JA Noordwijkerhout

0252-377097

h.haasnoot@kpnplanet.nl

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. Elstgeest (Mies)

van Gendtlaan 37

2121 WW Bennebroek

023-5848543

mies.elstgeest@online.nl

Coördinator Vogelmarkt

P. vd Berg (Piet)

Helmstraat 16

2211 PG Noordwijkerhout

06 24877001

geen E-mail

Maandbladbezorgers; 

H. Haasnoot, A. Weijers, 

C. de Mooij, J. Floris, 

E. Hulsebosch en J. vd Luijt  

In geval van overgenomen 

artikelen is de vereniging niet 

aansprakelijk. Alle ingezonden 

kopy blijft voor verantwoording 

van de auteurs.

Vogelmarktwerkgroep

Piet vd Berg                O / M

Gerrit Wesseling         O

Theo Hogervorst          O / M

Willem Anthonissen    O 

J. Floris                      M  

E Hulsebosch             M

S. Alsemgeest            O / M

www.dekolibri.com
Let op !      Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via 

ledenadministratie@dekolibri.com  Niet via andere bestuursleden. 
Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de vogelmarkt. 

Wij zorgen dan dat dit bij genoemd adres terecht komt. 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Tentoonstelling !!! 

Ter afsluiting van ons 60-jarig bestaan als v.v. De Kolibri e.o staat de 
Rayon- onderlinge tentoonstelling voor de boeg. Een jaarlijks evenement 
waar velen naar uitkijken. Dat is al te merken aan het aantal 
inschrijvingen. We mogen weer 405 vogels tentoonstellen van onze 
leden op de aanstaande show. Daarnaast zijn dan nog de 143 
inschrijvingen buiten onze vereniging.  Totaal dus weer een mooie show 

met 548 vogels. Ik zou zeggen komt het zien en zegt het voort. 

De medewerkerslijst vindt u ook weer in ons maandblad, zodat u kunt zien, wanneer u 
verwacht wordt. Heeft u zich niet opgegeven, geen probleem. We kunnen altijd nog handjes 
gebruiken. 

 
Deze week mocht ik in de krant en in de onze vogels een paar prachtige foto’s bewonderen 
van Celina Polane. Normaal zou het mij niet opvallen maar na haar lezing bij onze vereniging 
viel mij dat op. Schitterend dat zij ook op deze manier aan de weg timmert. 
 
Ondanks zijn broze gezondheid was Martien van Gent toch weer te bewonderen op de open 
podium avond van de vereniging. Eerst de serieuze zaken, daarna lachen geblazen. 
 
Ook de bingo van de vereniging was goed bezocht. Ik telde toch weer 34 personen, die op 
deze onze avond afkwamen. Een prima aantal. De bingo-mensen waren blij met de opkomst, 
en zeker met de opbrengst. 
 
Op de laatste bestuursvergadering hebben we ook de jaaragenda 2018 doorgenomen. We 
gaan inzetten voor een avond postuurkanaries, tropen en een tafelkeuring. Want naast de vele 
parkietachtige vogels zijn er ook andere vogels. Voor een tafelkeuring moeten we vele jaren 
terug en dat kunnen ook mooie avonden zijn. 
 
De districtstentoonstelling in Heerjansdam, laten we die vooral niet vergeten. De vereniging 
steek zijn nek hiervoor uit. Laten hen vooral niet in de steek. 
Inschrijven kan tot 28 november. De tentoonstelling is van 21 tot en met 23 december 
aanstaande. Doe u best. 
 
Ik hoop u allen te ontmoeten op donderdag 9 november met de lezing van Sjoerd Zwart over 
voeding.  
 

Graag tot volgende keer,    

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

01 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
02 november  TT- keuring (organisatie) 
03 november  TT- opening    20.00 – 22.00 uur 
04 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
05 november  Uitkooien     17.00 uur  
 
09 november  Sprekersavond Sjoerd Zwart, voeding 
 
25 november  Vogelmarkt 
 
14 december  Uitreiking prijzen TT 
30 december  Vogelmarkt 
 

 
=============================================== 
Geen nieuws goed nieuws 
=============================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziekenboeg 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 november 2017. 

Spreuk van de maand: 

Als er veel leegstand is is er ruimte voor alles 

U komt toch ook naar de tentoonstelling op de 
openingsavond op 

3 november 
20.00 uur bij de Duinklievers 
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Weijers A.A.M. Noordwijkerhout 04-nov 

Mooij C. de. Sassenheim 05-nov 

Winsen C.A. Warmond 06-nov 

Veek J.G.M. v.d. Noordwijkerhout 09-nov 

Nederpel J.P.C.M. Noordwijkerhout 23-nov 

Turnhout H. Noordwijkerhout 23-nov 

Beek J.W. van Sassenheim 25-nov 

Hogervorst H. Noordwijk 26-nov 

Bornhijm W.H.B. Noordwijkerhout 27-nov 

Kempen N. van Voorhout 30-nov 
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Verslag TT vergadering  
Aanwezig 39 leden 
 
Opening: 
Voorzitter Ben Zwetsloot heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
 
Vanavond staat in het licht van de komende Tentoonstelling. We zullen de medewerkerslijst 
doornemen. Verder zal Martien van Gent met de nodige film en foto’s het open podium 
vullen. 
 
Mededelingen:  

- Districttentoonstelling Heerjansdam. Inschrijfformulieren ontvangen. 
- Advertentiecampagne gaat heel goed. Diverse lopers hebben al een groot aantal 

adressen bezocht.  
 
Agenda: 

- Reglementen Onderlinge zijn aangepast en wijzen zichzelf. 
o Alle vogels van Kolibri-leden doen ook mee aan de Rayon.  

▪ LET OP ! plaats een R in de kantlijn. 
- Reglementen Rayon zijn afgeleid van onderlinge behalve daar waar andere verenigingen 

aan de orde zijn. 
o Kampioen clubprijzen max 93 punten gekeurd. (max meetellen per vogel in 

clubprijs-klassement) 
o Boven 93 punten worden meer punten gegeven aan de kampioenen na 

herkeuring door keurmeesters. 
o Meerdere vogels dan 50 per vereniging gaan we minderen. Indien nodig belt Ben 

naar de leden met meer vogels, welke zij eraf willen halen, om toch een eerlijke 
verdeling te krijgen. 

o Rayonvogels krijgen aparte stikker op de kooi 
- Algemeen 

o Het bondskruis valt dit jaar op de Kanaries 
o Mooiste vogel van de show kan dus een andere vogel zijn. 
 

- De medewerkerslijst wordt doorgenomen en aangevuld. 
o Schoonmaak kooien zal gebeuren op de dinsdagavond bij de Duiven, direct na 

brengen uit de opslag. 
o 13.30 Zaal Duinklievers leeghalen (meubels, vloertegels etc.) 
o Medewerkerslijst staat ook in dit maandblad. 
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Rondvraag: 
Weijers: Adverteren, kan dat ook op de website? 
  In Catalogus kan ook op website. 

• Glazenwasserij Zoon van Leo Noort 
Weijers: Advertenties niet altijd duidelijk leesbaar in de catalogus. 

• Oege zal hierop letten 
R. Verwij: Vogels van Rayon. Hoeveel al ingezonden 

• Nog niet helemaal in zicht, maar er is al een Kolibri-inzender met 27 
vogels.      

Zwetsloot: Verdeling rayonvogels. 

• De aantallen worden eerlijk verdeeld. 50 per vereniging.  

• Kijkend naar inzendingen komt het neer op circa 5 vogels per 
inzender. 

Bornheim: Zijn de aantal voor de onderlinge inzendingen onbeperkt? 

• JA 
Pols:  Wie weet wanneer hij/zij wordt verwacht kijkend naar de medewerkerslijst.  

• De lijst komt in het maandblad van november. Deze wordt voor de 
tentoonstelling al geleverd. 

Anthonissen  Wat aanpassingen in de bestuurspagina maandblad / website 

• Martien van Gent eraf 

• Theo Hoogervorst erbij (morgen en middag) 
Haasnoot: Hr Beijk uit de vinkenstraat maakt kleine vogelschilderijtjes 30x40 cm 
  Is dat wat om tijdens de tentoonstelling te plaatsen op de stellingen? 

• Kan wel, maar hij is/blijft zelf verantwoordelijk. 

• Worden deze ook te koop aangeboden? 

• Henk gaat overleggen/navraag doen. 
Sluiting: 
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 
Na de pauze met verloting is het woord aan Martien van Gent. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opening tentoonstelling 
Vrijdag 3 november 
20.00 tot 22.00 uur 
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
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***   Medewerkers lijst Onderlinge Tentoonstelling 2017  *** 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                   
Geachte leden, hierbij de lijst met medewerkers die zich hebben opgegeven om te helpen 
met het welslagen van de tentoonstelling. Bij voorbaat hartelijke dank voor Uw spontane 
medewerking!!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 
Voerploeg tijdens de TT 

E. van Noord, Jan Pols en res. W. Anthonissen  

                                                                                                                                                                                                                                   

Rad van avontuur                                                               

A.A. Ooms, H. Haasnoot, A Weijers , Mevr. M. Elstgeest, Mevr. T. Zwetsloot 

J. Elstgeest                                                                                                                                                                                                                                 

 

Cataloges verkoop                                                                                                                            

vrijdagavond 3 november   

20.00 uur - 22.00 uur    W. Anthonissen  –  N. van der Berg 

Zaterdag    4 november                                                             

10.00 uur - 13.00 uur    S. Alsemgeest    

13.00 uur - 15.30 uur    K. van der Valk  

15.30 uur - 18.00 uur       Jan Pols 

  

Zondag      5 november  

10.00 uur - 13.00 uur    J. Nederpel  

13.00 uur - 15.00 uur    J. Floris en E. Hulsebosch 

15.00 uur - 17.00 uur    J. Floris en E. Hulsebosch  

 

Enveloppe verkoop 

vrijdagavond 3 november  

20.00 uur - 22.00 uur    W. Anthonissen  –  N. van der Berg 

Zaterdag    4 november 

10.00 uur - 13.00 uur    S. Alsemgeest    

13.00 uur - 15.30 uur    K. van der Valk   

15.30 uur - 18.00 uur    Jan Pols   

Zondag      5 november  

10.00 uur - 13.00 uur    J. Nederpel  

13,00 uur - 15.30 uur    J. Floris en E. Hulsebosch 

15.30 uur - 17.00 uur    J. Floris en E. Hulsebosch 

 

Bardiensten  

zaterdag   4 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.     

zondag      5 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.    J. Nederpel 
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Zaal klaarmaken voor de avond 

Dinsdagmiddag 31 oktober 13.30 uur 

W. Anthonissen, J. Duivenvoorden en B Zwetsloot 

 

Vrachtauto vervoer  dinsdagavond en zondagavond  L. van Gent  

Hulp bij het vervoer naar de tentoonstellingszaal 

Dinsdagavond 31 oktober 19.00 uur R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout 

P. v.d. Berg, H. Haasnoot, W. Anthonissen, J. Duivenvoorden 

E. Hulsebosch. S. Alsemgeest, E. van Noort, J. Pols,  en vele andere 

  

Het opzetten van de tentoonstelling 

Woensdag   1 november 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, 

J. Pols, P. Barnhoorn, C. Spuyt, W. Anthonissen, S. Alsemgeest en vele andere. 

 

Inkooien vogels 

Woensdagavond 1 november 17.00 - 21.00 uur bij de Duinklievers   

E van Noord, A. Ooms, E. Pronk en H. Haasnoot 

 

Helpers op de keuringsdag     

Donderdag 2 november 8.30 uur bij de Duinklievers 

A. Ooms, E. van Noord, N. van de Berg, H. Haasnoot, S. Alsemgeest, B. Zwetsloot, C de 

Mooij, J. Elstgeest. F. Hoogervorst. De catering wordt verzorgt door de Fam Anthonissen  

reserve Andre Weijers  

 

Het afwerken en versieren T.T. zaal  

Vrijdag   3 november   8.30 uur bij de Duinklievers 

P. v. d. Berg, H. Haasnoot, S. Alsemgeest, N. van de Berg, M.Elstgeest, J. Elstgeest, E. van 

Noort, C de Mooij, E. Hulsebosch J. Floris , T. Zwetsloot, W. Anthonissen en vele andere  

 

Het uitkooien en opruimen T.T. zaal  

Zondag 5 november vanaf +/- 17.00 uur bij de Duinklievers 

P. v. d. Berg, A. Ooms, H. Haasnoot, E. van Noord, W. Anthonissen, J. Pols,  

E. Hulsebosch M.Elstgeest,T. Zwetsloot, J. Elstgeest, S Alsemgeest, O. Rinzema  

J. Duivenvoorden, P. Lommerse, P. Barnhoorn, C. Spuyt en vele andere.  

 

 

 Opgeven voor de nog open plaatsen of bij verhindering melden bij 

 B. Zwetsloot    tel. 06-17101376   
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SUDOKU 

nummer 1. 

 

 

 

                                                        

                                                             
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een vraag of wil je informatie over een product of 

mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij 

zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je 

telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22. 
4allprints 
‘s-Gravendamseweg 67-N 
2215 TG  Voorhout                                                                                          
                                                                                                                                info@4allprints.nl 
 
 
 
 

5   4 1 3   9 

         

 3   5   2  

4   8  7   1 

8  1  9  4  6 

6   3  1   5 

 8   2   7  

         

7   5 8 6   2 

mailto:info@4allprints.nl
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Vogelaar op zee 
Door Jan Pols 
 
Als kleine jongen ben ik op ongeveer achtjarige leeftijd thuis besmet met het “vogeltjes-virus”. 
Mijn vader hield een gezelschapsvolière, waarin een allegaartje huisde van tropisch en 
wildzang door elkaar en waarin, wanneer vader op het werk was, ook af en toe mijn tamme 
ekster werd uitgelaten. Dit laatste resulteerde uiteraard in volkomen chaos en een dagenlang 
overstuur vogelbestand. Na een diepgaand onderzoek van vader, werd de Japanse nachtegaal 
opgeruimd want die moest wel de schuldige zijn. Ik wist uiteraard van niks. Achteraf gezien 
geen nette manier voor een vogelaar in de dop, maar zo is het allemaal ongeveer begonnen. 
 
Na een 45-jarige loopbaan op zee ben ik mijn vogelvirus nog steeds niet kwijt en beschouw ik 
mezelf tegenwoordig als “vogelaar op zee.”  Weer eens iets anders dan als “stratenmaker op 
zee.” 
Welnu, laat mij u deelgenoot maken van een klein deel van mijn vogelbelevenissen op zee. Tot 
slot wil ik nog wel benadrukken dat dit epistel niet leerzaam bedoeld is. Mijn vogelkennis is vrij 
oppervlakkig en summier en komt voor een groot gedeelte uit het blad ‘Onze Vogels.’ U moet 
dit stukje dus vooral als leesplezier zien. 
 
Mijn werkgebied speelt zich zoals gezegd af op zee en dan met name de Noordzee, de 
Middellandse/Zwarte zee en de Perzische Golf. 
Nu zult u zeggen, ‘’Dat is leuk om een hengeltje uit te gooien, maar wat heeft dat met 
vogeltjes te maken?” Dat zal ik u vertellen. Dat heeft alles met vogels te maken, de vogeltrek 
wel te verstaan. Met name in de genoemde gebieden sta ik altijd weer versteld van de vele 
soorten en grote aantallen vogels welke ik in de trektijd waarneem. Van zeearend en uil tot 
vuurgoudhaantjes, kolibrie en zelfs vleermuis, doch deze laatste zal wel ergens uit een 

zeecontainer zijn gekropen. 
Zeearend en kolibrie werden 
jaren geleden in de Golf van 
Mexico waargenomen en daar 
kan ik nog bij vermelden dat de 
kolibrie zijn zeereis heeft 
overleefd dankzij het door de 
bemanning verstrekte 
suikerwater. 
 
De Zeearenden is een ander 
verhaal. Deze bleven meestal 
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enkele dagen bij het schip rondhangen. Aten zich dan vol aan de op het kombuis afval 
afkomende vissen, welke zij voor iedereen zichtbaar vlak naast het schip uit het water sloegen 
en dan totaal niet schuw op het gemak aan boord, meestal op het helikopterdek, 
oppeuzelden. 
Hier moet ik wel bij vermelden dat de aan boord verzeild geraakte vogels meestal door storm 
en slecht weer van hun normale route afgeweken zijn. Enkele van mijn meest recente 
bijzondere waarnemingen: roze spreeuw en Europese kwartels in de Zwarte zee, hop, sijs en 
Europese kanarie in de Middellandse zee ter hoogte van Alexandrië en tot slot, waar dit 
verhaal uiteindelijk door is ontstaan, otholaan en wevervogel in de Perzische golf ter hoogte 
van Koeweit. Doch dat het toendertijd ortolanen waren, daar ben ik pas sinds kort achter na 
het lezen van een artikel en vooral door de bijbehorende foto in “Onze Vogels”. 

Eindelijk mag ik wel zeggen, ik had de 
moed al opgegeven en de vogels voor 
mezelf gerangschikt onder “onbekende 
tropische soort”. Nu ik echter duidelijk 
de gele oogring en baardstrepen zie is 
er voor mij geen twijfel meer mogelijk. 
Getoonde vogel lijkt me een man. 
 
In september 2002 verbleef ik zoals 
gezegd op een schip in de Perzische 
golf toen ik op zekere morgen een 
groepje mussen op het Helikopterdek 
rond zag scharrelen, op zoek naar iets 
eetbaars en vooral in deze hitte iets 

drinkbaars. Ze zagen er niet precies zoals onze bekende mus uit, maar tekening en geluid 
kwamen me zeer bekend voor. De boot voer niet en lag stil op ongeveer 60 km uit de kust. 
Snel een flinke bak schoon water geplaatst, welke onmiddellijk werd gevuld met drinkende en 
badderende “mussen.” 
 
Zoals meestal met verzwakte kleinere vogelsoorten het geval is, eindigt de vogeltrek helaas 
vroegtijdig bij ons aan boord. Soms, als er een “vogelaar op zee” aanwezig is, kunnen de 
zaadeters overleven, doch jammer genoeg zijn die net zo zeldzaam als de ortolaan. De 
insecteneters leggen onherroepelijk het loodje, voornamelijk door het drinken van vervuild 
(dauw)water, voedselgebrek en tenslotte uitputting. Ze jagen meestal nog 2-3 dagen verwoed 
in alle hoeken en gaten en vooral rond de vuilcontainer op insecten, maar reeds na een dag is 
hun lot eigenlijk al bezegeld, zijn ze te zwak om verder te trekken. Bij bosjes worden ze dan 
van dek geraapt, zoals onlangs in de Zwarte zee nog het geval met vele roodborsten, 
roodstaartjes en winterkoninkjes. Dat is dan wel triest om te zien. 
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Maar goed, laat ik niet afdwalen, waar was ik gebleven? Oh ja de mussen zaten in bad en het 
beviel ze zo goed op de boot dat ze maar zijn gebleven. Vanaf dat moment heb ik naast 
waterbak ook maar een voerbak geplaatst en dat zaad uit Nederland viel wel in de smaak want 
het aantal logeerders breidde zich gestaag uit. En over zaad gesproken. Kunt u zich het gezicht 
van de douane in Dubai voorstellen toen ik op de vraag “heeft u nog iets aan te geven?” twee 
zakken van elk 25 kilo wildzangzaad uit mijn tas toverde? 
Die beste man zal wel gedacht hebben, daar heb je weer zo’n zot en liet me snel zonder 
commentaar passeren, doch dit allemaal even terzijde, terug naar de boot. 
 
Daar ontdekte ik op een zekere dag een paar vreemd mussen in de bijt, mussen met een gele 
oogring, gele baardstrepen en sommige met oranje gele borst. Mijn voerplaats bleek zeer 
populair te zijn want er verschenen geleidelijk aan steeds meer “vreemde mussen” 
Ten einde raad maar zo’n vogel gevangen om nader te bekijken, maar ik kon ze niet 
thuisbrengen en nam tenslotte maar aan dat het één of andere verdwaalde (sub)tropische 
vogel was. We komen allemaal weleens een “vreemde vogel” tegen nietwaar? 
Het groepje (bij nader inzien zijnde) ortolanen groeide tot zo’n 20-25 stuks. Driemaal per dag 
schoon water en overheerlijk zaad uit Noordwijk heeft velen ongetwijfeld voldoende gesterkt 
om de tocht voort te zetten. 

Wie schetst mijn verbazing toen zich een 
paar dagen later weer een vreemde mus 
in de bijt bevond, ditmaal een knalgele 
vogel, iets groter dan de ortolaan met een 
soort zwarte kap over zijn kop en een vrij 
forse snavel welke mij aan de appelvink 
deed denken. Ook deze vogel kon ik 
wederom niet thuisbrengen. Mijn gids 
“Zien is kennen” gaf al geen duidelijk 
beeld van de ortolaan, deze gele kwam al 
helemaal niet in het hoofdstuk voor. Dat 
het een tropenvogel moest zijn was me 
wel duidelijk en daar weet ik heel weinig 

van. De volgende dag was de bij navraag vermoedelijke wever nog aanwezig en maakte een 
gezonde indruk, was ook niet schuw. Wat mij echter wel opviel was een hoopje veren in de 
buurt van mijn onderhand razend populaire culinaire vogel ontspanning, duidelijk de restanten 
van wat eens een ortolaan was. Er waren intussen met ortolanen dan mussen aanwezig op de 
voerplaats en er verschenen regelmatig vreemde passanten. Zodoende zou ik de hele dag wel 
willen “vogelen”, maar helaas, er moest af en toe nog gewerkt worden ook. 
 
Mijn eerstvolgende vrije tijd gebruikte ik met succes om naar het ontstaan van het bewuste 
hoopje veren te zoeken. Het duurde niet lang voordat ik hoog boven in de kraan een 
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schitterende roofvogel ontdekte, een valk zo te zien, ongeveer de grootte van een sperwer. 
Die zat daar op zijn gemak alle heerlijke hapjes op mijn voerplaats te bekijken. 
Iedere keer als hij trek had en dat gebeurde veel te vaak naar mijn zin, kwam hij in duikvlucht 
naar beneden om een door mij met veel kunst- en vliegwerk in leven gehouden ortolaan te 
pakken.  
Niet veel later vond ik dan wel weer ergens anders een hoopje veren. 
Het viel mij wel op dat er gaan mussen onder de slachtoffers zaten. Smaken ortolanen beter of 
zijn mussen slimmer? 
 
Ondanks het feit dat grotere vogels zoals kraaien, roofvogels en bijv. uilen nooit lang aan 
boord “blijven hangen”, maar altijd na enkele dagen rust weer verder trekken, besloot ik toch 
het zekere voor het onzekere te nemen en de wever met 8 gezonde ortolanen tijdelijk 
onderdak te bieden in mijn geïmproviseerde vogel hospitaal, een soort volière dus. Jaren 
geleden heb ik deze volière eens op een beschutte plaats gemaakt, bekleed met fijnmazig 
visnet ter vervanging van gaas, om 7 Europese kwartels in te houden, die anders zeker 

verdronken zouden zijn. Zaad had ik toen nog 
niet aan boord, ik moest de vogels in leven zien 
te houden met zelfgemaakt voer, waarvoor ik de 
ingrediënten tijdens de stille uurtjes in de 
kombuis “leende” hetgeen mij wanneer ik door 
de kok betrapt werd, niet altijd in dank is 
afgenomen. Dit voer bestond uit een gemalen 
mix van diepvries tuinbonen, hart gekookt ei, 
gekookte aardappelen en om het geheel wat 
droog te houden een handje paneermeel 

erdoor. Verder een apart bakje gemixte granen welke de bakker gebruikt ter decoratie van zijn 
brood en bolletjes, gemengd met havermout. Voor de broodnodige dagelijkse vitamientjes 
werden ze voorzien van het gebruikelijke appeltje, sinasappeltje, restje sla of kool, waar gretig 
gebruik van werd gemaakt. Dit menu voldeed toendertijd (bij gebrek aan beter) prima, de 
kwartels hebben er wekenlang van gesmuld en waren voor zover ik kon zien in prima conditie. 
Ze hadden, eenmaal terug onder de kust geen enkele moeite om er als een raket vandoor te 
gaan. De kleinere zaadeters begonnen altijd van pure blijdschap te fluiten of te zingen 
wanneer ze eenmaal van mijn speciale menu geproefd hadden. Het was eigenlijk een geheim 
menu, maar goed, U bent nu deelgenoot gemaakt. 
Ben ik toch afgedwaald, het valt als amateur niet mee om bij de les te blijven. 
Om een lang verhaal een beetje in te korten, er moet tenslotte toch een keer een eind aan 
komen, de valk heeft de voerplaats populatie aanzienlijk uitgedund. De overgebleven sterkere 
vogels trokken ten einde raad maar aan hun stutten en zijn er vandoor gegaan. Wat er met de 
zwakke achterblijvers gebeurt kunt u wel raden. 
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Mijn tijd aan boord zat er onderhand bijna op, het werd tijd om met verlof te gaan naar 
Nederland. De vogels in de volière deden het goed, ze floten en waren goed levendig. Om ze 
nu alsnog midden op zee los te laten zag ik niet als oplossing. Ik wist echter wel dat de boot 
t.z.t weer naar Dubai zou varen en besloot ze tot dan vast te houden. Een student vogelaar om 
de zaak gedurende mijn afwezigheid waar te nemen was snel gevonden. Wel jammer dat deze 
man geen Nederlands sprak. De vogels begonnen het net zo een beetje te begrijpen en 
moesten nu plotsklaps weer over op Engels. Niet leuk natuurlijk, maar het is toch allemaal 
goed gekomen. Na enkele weken verlof in de haven van Dubai weer aan boord gestapt en tot 
mijn grote vreugde waren alle vogels nog in leven en verkeerden in prima conditie. Heeft het 
zaadtransport naar Dubai toch nog zijn vruchten afgeworpen. 
 
U zult begrijpen dat de vogels dolblij waren om mij weer gezond en wel terug te zien om 
eindelijk verlost te worden van de Engelse taal. Op hoop van zegen het visnet opgelicht en na 
een ontroerend afscheid trok de een na de ander, de wever voorop zijn vrijheid tegemoet. 
Als liefhebber van zandgronden moeten ze in deze regio wel aan hun trekken kunnen komen. 
 
Op dat moment wist ik echter nog steeds niet wat voor vogels ik eigenlijk had, daar kwam ik 
pas maanden later achter na het lezen van genoemd artikel. Rest mij nog de student vogelaar 
met alle egards te bedanken voor de goede zorgen gedurende mijn afwezigheid. Eind goed, al 
goed zullen we maar zeggen. 
 
Tot zover mijn verhaal over enkele belevenissen van de “vogelaar op zee” en mijn 
kennismaking met de ortolaan. 
Terugblikkend vermoed ik dat de vogels afgedwaalde trekkers uit de rivierdelta van Irak 
waren, alleen daar is voldoende drinkwater voorhanden.Op het moment van dit schrijven 

bevind de boot zich midden in de Perzische 
golf, ter hoogte van Quatar en heeft er zich nog 
geen vogeltje laten zien, afgezien van een 
soortgrote kauw, die al een paar dagen rond 
hangt en meevliegt, een hoop herrie maakt en 
doet alsof ie de kapitein is, De afwezigheid van 
trekvogels heeft ongetwijfeld te maken met de 
locatie, te ver uit de wal en goed weer, de 
vogels verwaaien niet. Dus, toch maar een 
hengeltje uitgooien dan. 
Tot slot wil ik U, geachte lezer, vertellen dat 
afgezien van een kwinkslag tussendoor om de 
zaak gezellig te houden, alle belevenissen op 
waarheid berusten. 
 



V.V. De Kolibri 2017                             17                           Noordwijkerhout 

 

 
 
 
 
 

       SUDOKU 

       nummer 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7  6     

3  4       

   1 9   8 3 

  5 3   8   
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8    5    7 

     4  1  

9     2    

 4 6   8  2  

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 november 2017. 
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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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Roerdomp broedt in nieuw rietmoeras Drontermeer 

Vogelbescherming Nederland 
Geweldig nieuws: drie jaar na aanleg van een nieuw rietmoeras bij het Drontermeer heeft er 
dit jaar een roerdomp gebroed. Een prachtige beloning voor jaren hard 
natuurbeschermingswerk. En bij alleen de roerdomp bleef het niet dit jaar… 

Op de oevers van het Drontermeer, ten westen van Kampen is de afgelopen drie jaar acht 

hectare nieuw rietmoeras aangelegd. Het doel: nieuw leefgebied creëren voor de 

bedreigde roerdomp en de grote karekiet. “Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan.” Arjan 

Otten van projectorganisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta was vanaf het begin bij de 

aanleg van het nieuwe rietmoeras betrokken: “Je zou het misschien niet verwachten, maar er 

is in Nederland nog maar weinig ervaring met de aanleg van nieuw rietmoeras. De paar 

projecten die in ons land zijn uitgevoerd, zijn meestal niet erg succesvol. Daar komt nog eens 

bij dat de roerdomp en de grote karekiet nogal kieskeurige beestjes zijn met hele specifieke 

eisen. Dus het was maar de vraag of het zou 

lukken deze zeldzame en bedreigde 

moerasvogels in ons gebied te krijgen.” 

 

 

 

Bovenaanzicht van het nieuwe rietmoeras in 

het Drontermeer (Bron: Arjan Otten) 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=181
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Eerst moest er riet komen. En dat was meteen een behoorlijke bevalling. Er bleek namelijk niet 
genoeg rietzaad op de markt voorhanden, zodat het nieuwe rietmoeras uiteindelijk plant voor 
plant moest worden aangeplant met stekjes en wortelstokken. Ook werden oude sloten met 
riet gebruikt zodat het riet wat daar al stond verder kon uitgroeien. En die tactiek werkte 
wonderwel. Arjan Otten: "Het riet groeide razendsnel en vooral de wortelstokken deden het 
boven verwachting goed. Het liep op rolletjes, maar toen waren er de ganzen… Die dreigden 
de jonge rietaanplant kaal te vreten. 

Studenten als ganzenverschrikkers 

Daarop hebben we in 2014 een groep studenten uit Kampen ingehuurd die de ganzen vanaf de 

kade moesten verjagen. Dat ging in het begin best aardig. Maar ganzen zijn slim. Ze hadden al 

snel door dat ze van die studenten niks te vrezen hadden en graasden op een gegeven 

moment gewoon onverstoorbaar door. Toen zat er niks anders op dan het gebied af te zetten 

met draad en gaas. Dat hielp. De ganzen konden er niet meer in en het riet schoot als een 

raket omhoog.” 

 

Schitterende schutkleuren maken de 

roerdomp soms bijna onzichtbaar in het riet 

(Bron: Jan Nijendijk) 

 

Hoempers in het riet! 

De voortekenen zijn goed. Onderzoekers 

van ecologisch adviesbureau Altenburg & 

Wymenga concludeerden in 2016 dat het 

riet al van zo’n goede kwaliteit was dat de 

roerdomp er zou moeten kunnen leven. 

Otten: “In juni van dit jaar kreeg ik opeens 

een mailtje binnen. Er was een broedend 

paar roerdompen aangetroffen! Dat was 

een geweldig moment.” Dat het 

moerasgebied na ruim drie groeiseizoenen 

al aan alle eisen voor rietvogels voldoet, 

belooft veel voor de toekomst. “Deze acht hectare rietmoeras is het eerste deel van een 

ongeveer 43 hectare groot nieuw rietmoeras bij het Drontermeer. De aanleg is mede mogelijk 
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gemaakt door een LIFE-subsidie van de Europese Unie. Het hele gebied is afgelopen jaar ook 

definitief toegevoegd aan het bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. In totaal 

wordt ruim 350 hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd met de aanleg van Reevediep. Het 

wordt hier dus nog veel mooier.” 

Het nieuwe rietmoeras is grotendeels in lijn met de adviezen van Vogelbescherming aangelegd 

en beheerd en Vogelbescherming is blij met de geweldige resultaten tot nog toe. Want 

rietvogels kunnen in Nederland elk steuntje in de rug gebruiken. Arjan Otten: “We hebben ook 

heel dankbaar gebruik gemaakt van de voorlichtingsbrochure die Vogelbescherming over de 

roerdomp heeft gemaakt. Daarmee konden we veel mensen goed uitleggen waarom de aanleg 

van dit rietmoeras zo belangrijk is.” 

Nog meer verrassingen in het riet 

Behalve door de roerdomp is het nieuwe rietmoeras ook al door veel andere mooie 

vogelsoorten ontdekt. Otten: “We hebben echt al een heel interessant lijstje met vogels. Er 

broeden dit jaar bijvoorbeeld dodaars, krakeend, krooneend, zomertaling, waterral, 

blauwborst, bosrietzanger, baardman en maar liefst dertig paar kleine karekiet. Nee, nog geen 

grote karekiet. Daar blijven we natuurlijk op hopen, zeker als het gebied straks nog groter is.” 

En kunnen we al die prachtvogels ook nog bewonderen? “Het grootste gedeelte van dit gebied 

is exclusief voor de vogels, want rust en stilte is heel belangrijk voor veel rietvogels. Maar we 

willen zeker ook een mooie kijkhut gaan aanleggen waar men van dichtbij van de vogels kan 

genieten. Hoe meer mensen die geheimzinnige roerdomp zien, hoe beter ze snappen waarom 

dit gebied nu al zo bijzonder is!” 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto’s: Mark Zekhuis, Saxifraga; Arjan Otten; Jan Nijendijk, Saxifraga 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sprekersavond Sjoerd Zwart 
Voeding 

‘t Victorhuis 20.00 uur 

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/natuurgebieden/moerassen/roerdomp
http://www.vogelbescherming.nl/
http://freenatureimages.eu/
http://freenatureimages.eu/
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   VOGELVERENIGING 

  ,,DE KOLIBRI “ 
    NOORDWIJKERHOUT  E.O. 

 

     Organiseert wegens 60 jarig bestaan  

     de Rayon- en de Onderlinge  

               tentoonstelling                     

IN HET GEBOUW VAN   

          DE DUINKLIEVERS 
          Wagenmakerswerf  3 
      2211 HR NOORDWIJKERHOUT 

 

OPENINGSTIJDEN 
 Vrijdag    3 nov.    20.00 uur tot 22.00 uur 

 Zaterdag 4 nov.   10.00 uur tot 18.00 uur 

 Zondag   5 nov.   10.00 uur tot 17.00 uur 

 

GRATIS    TOEGANG 
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Wie kweekt wat? 
Ben Zwetsloot

06-17101376

Kweker van Roodvleugel-

parkieten en 

pruimekoppen

Henk Haasnoot

0252-377097

Kweker van Neophema 

mutaties

Martien van Gent

0252-212616

Kweker van 

Gouldamadines

Arno Ooms

06-44048090

Kweker van Poicephalus 

soorten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van Brilvogels en 

Buulbuuls

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Koningsparkieten

Wilt u een 

persoonlijke 

advertentie?

Voor 7,50 per jaar 

staat u ook hier  
Hoe?       Foto met gegevens naar Secretaris, 7,50 naar Penningmeester o.v.v. naam 
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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 12:30 uur 
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN  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 
 
 

           Waar zijn die vogelmarkten?? 
 

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

    
20 kg Kanariezaad € 22,00 
20 kg Tropenzaad € 18,50 
20 kg Parkietenzaad € 15,50 
20 kg Gr. Parkietenzaad € 18,50 
20 kg Volierezaad € 18,50 
20 kg Wildzangzaad € 25,50 
20 kg Postuurzaad € 24,00 
20 kg Agapornidezaad € 18,50 
20 kg Neophemazaad € 18,00 
20 kg Onkruidzaad € 21,00 
20 kg Schelpenzand € 6,00 
15 kg Beukensnips € 8,50 
5 kg Cede kan. of Parkiet € 20,50 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinees € 8,00 
1 Doos Trosgierst Chinees      € 35,00 
    

    

 
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. 
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Vogelbestand 
Eur cultuur Kleine Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Kneu Dex Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Magelhaansijs S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Mozambiquesijs W.P.Anthonissen 0252-375668 

Eur cultuur Mozambiquesijs M.G.v.Gent 0252-212616 
Eur cultuur Mozambiquaesijs O.Rinzema 0252-220646 

Eur cultuur Mussen M.van Duin 06-12678579 
Eur cultuur Noorse Grote Goudvink Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink P.Hogewoning 0252-419074 
Eur cultuur Noorse Grote Goudvink L.Noort 06-51334231 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink R.J.J.van der Poll 06-25438233 
Eur cultuur Noorse Grote Goudvink C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
Eur cultuur Putter W.P.Anthonissen 0252-375668 

Eur cultuur Putter S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Putter Dex Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Putter J.v.d.Luijt 0252-215633 

Eur cultuur Putter C.de Mooij 0252-216823 
Eur cultuur Putter R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Putter E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Putter C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
Eur cultuur Putter C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Staartmees R.Tjoelker 06-26931710 
Eur cultuur Sijs M.van Duin 06-12678579 

Eur cultuur Sijs R.R.Houtman 0252-215737 
Eur cultuur Sijs C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Sijs J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Eur cultuur Sijs L.Noort 06-51334231 
Eur cultuur Sijs R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Sijs E.M.Pronk 06-28167792 
Eur cultuur Sijs C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Spotvogel M.J.Geerlings 0252-372609 

 
 
 
 

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot 
Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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