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Elfstedentocht, of toch maar blijven dromen. !!!! 
 
Als ik dit schrijf hebben we net een bestuursvergadering achter de rug. 
Dit als voorbereiding op de komende algemene jaarvergadering. 
Voor de vergadering zag ik nog net het nieuws, en de laatste 
weersverwachtingen. Volgende week op het einde van de week gaan de 
koude nachten komen en wel tot 9 graden vriezen. Gaan we dan toch 
weer aan de Elfstedentocht denken? Gezellig de hele dag bij elkaar zitten 

om het evenement op de TV te volgen. Verbroedering alom, op het ijs en naast de baan.  
Wat zou het mooi zijn als we op de komende jaarvergadering ook weer bij elkaar komen, gezellig 
een zaal vol met enthousiaste leden. Die graag de verschillende verslagen en financiële positie 
van de vereniging willen vernemen. Zeker met alle extra uitgave, vanwege het 60 jarige jubileum. 
Die ook uit hun dak gaan bij het huldigen van wel 6 jubilarissen en 1 mistery gast. En er valt ook 
wat te kiezen, want ook dit jaar zijn er weer bestuursleden,  Arno Ooms en Henk Haasnoot die 
aftredend zijn en ook herkiesbaar. Of wilt u in het bestuur komen? Ook dat is mogelijk, de 
secretaris hoort graag van u. Ben ik nou aan het dagdromen of wordt het werkelijkheid. 
Het woord is aan U, ik zie u graag op de jaarvergadering. 
 
Wilt u in het bestuur komen, geeft u zich minimaal 24 uur voor de vergadering op bij de 
secretaris De keus is aan u.  
 
Willem Verheul zou de sprekersavond voorgaan over postuurkanaries.  
Op het laatste moment belde hij af om gezondheidsredenen. Arno wist gelukkig op tijd Gea 
Stoop te strikken om deze avond voor ons te verzorgen. Het zou toch over postuurkanaries gaan? 
Een goed bezette zaal, en een goed verhaal over de verschillende postuurkanaries. Op verzoek 
werden nog een aantal onderwerpen aan toegevoegd. Voor de kanarieliefhebbers een 
interessante avond. 
 
Laat mijn dromen uitkomen en kom met grote getale naar de belangrijke jaarvergadering. Daar 
hoort u hoe de vereniging er voor staat. 
 
De vergadering van het jaar is op donderdag 8 maart a.s 20.00 uur.  
 

Graag tot dan. 

 
Graag tot volgende keer,    

B. Zwetsloot  vzr.  
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Agenda 2018  V.V. De Kolibri          

08 maart   Jaarvergadering leden     

• Opening 

• Mededelingen 

• Vorig verslag (zie maandblad april 2017. Ook via website) 

• Ingekomen stukken 

• Verslag Secretaris 

• Verslag Ringencommissaris 

• Verslag Materiaalcommissaris 

• Verslag Vogelmarkt 

• Verslag Vogelbestand 

• Huldiging jubilarissen  

• Pauze 

• Verslag Penningmeester 

• Kascontrole over 2017:   
 Jos Elsgeest, Leo Noort (reserve André Weijers) 

• Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve. 

• Vaststellen contributie voor 2019 

• Bestuursverkiezing  
o 2018 Arno Ooms, Secretaris aftredend/herkiesbaar 
o 2018 Henk Haasnoot, Materiaal aftredend/herkiesbaar 
o 2019 Oege Rinzema, Penningmeester 
o 2020 Ben Zwetsloot, Voorzitter 
o Kandidaten kunnen het formulier downloaden vanaf de website 

     bij HR2013, of dit aanvragen bij de voorzitter. 

• Rondvraag 

• Sluiting 
 
15 maart  Bingoavond 
   3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo. Iedereen gaat met 
   een prijs de deur uit. Neem familie, vrienden en kennissen mee. 
   20:00 uur Locatie ’t Victorhuis.  
   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
31 maart   Vogelmarkt 
  11:30 tot 15:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 



V.V. De Kolibri 2018                             5                                    Noordwijkerhout 

 

12 april   Contactavond/sprekersavond 
28 april   Vogelmarkt 
03 mei   Sprekersavond Jan Chris & Ria van Dam, nieuwste film 
12 mei                        Uitgaansdag Kolibri  
26 mei   Vogelmarkt 
09 juni   Wandeling met Nico van Os 
15 juni   Medewerkersavond (besloten) 
14 juli   Barbecue bij familie Lommerse 
21 juli                   Braderie Noordwijkerhout 
11 augustus    Fietsdag 
25 augustus  Vogelmarkt 
13 september  Openingsavond Tafelkeuring  
15 september  Braderie Voorhout 
29 september  Vogelmarkt 
11 oktober  TT-vergadering + Open Podium 
18 oktober  Bingoavond 
27 oktober  Vogelmarkt 
31 oktober  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
01 november  TT Keuring (organisatie) 
02 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
03 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
04 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
04 november  Uitkooien     17.00 uur  
08 november  Sprekersavond Peter Bredenbeek, Tropen 
24 november  Vogelmarkt 
13 december  Uitreiking prijzen TT 
29 december  Vogelmarkt 

 

=============================================== 
Beste leden. 
 Als er nog interesse is voor Geel Mozaïek kanarie’s of andere kleuren, kunnen jullie bij mij 
terecht. We hebben van een lid de overtollige vogels gekregen om te verkopen voor de 
vereniging. Dus schroom niet en kom gewoon even kijken als je interesse heeft. 
Ze zitten bij Piet Lommerse in een 3 meter lange vlucht, dus daar kan je gaan kijken 
en als je het wat vind bel je mij  Henk Haasnoot  tel;  06-22634328 

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

Vraag en aanbod 
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=============================================== 
Geen nieuws goed nieuws 
=============================================== 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Geerlings M.J. Noordwijkerhout 04-mrt 

Gietelink J.C.M. Noordwijk 15-mrt 

Steenvoorden L.T.  Noordwijk 15-mrt 

Wilson G.M.J.M. Noordwijkerhout 18-mrt 

Hoogervorst R. Voorhout 21-mrt 

Duivenvoorden J.J. Noordwijkerhout 26-mrt 

Luijt J van der Voorhout 26-mrt 

Opstal M.E.R. van Noordwijkerhout 28-mrt 

Wijsman A Zoeterwoude 29-mrt 

 
 
 
 
 
 

Ziekenboeg 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 maart 2018. 

Spreuk van de maand: 

Ik besta voor 72 % uit water en voor 28 % aan droge humor 
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12 mei Uitgaansdag V.V. De Kolibri 
Er is door Henk Haasnoot weer een mooi programma opgesteld. 
 
08.30 uur verzamelen parkeerplaats Victorhuis 
08.45 uur Vertrek bij Victorhuis 
10.00 uur Aankomst bij Ramon Tiggelaven in Hoevelaken 
12.00 uur Pluimveemuseum (inclusief lunch) 
17.30 uur Terug in Noordwijkerhout.  
18.00 uur Restaurant Zonneweelde 
 
Prijs 50 euro voor bus, entree, koffietafel (lunch), diner + 3 consumpties  
 

Geef je op bij Henk Haasnoot 
0252-377097 
h.haasnoot@kpnplanet.nl 
 

GEEF JE UITERLIJK 30 APRIL OP VOOR DEZE DAG !!!!! 

Algemene Jaarvergadering 

 8 maart in ‘t Victorhuis 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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Type nestkasten 
Verschillende vogels hebben verschillende ‘woonwensen’. Daarom zijn er ook verschillende 
typen nestkasten. Let bij de keuze voor nestkasten op de omgeving van uw tuin, erf of balkon. 
Bosrijke omgeving 
Veel vogelsoorten maken hun nest in boomholtes. Deze zogeheten holenbroeders kunnen 
gebruik maken van nestkasten. Dus als u in een bosrijke omgeving woont U kunt dan ook 
verschillende nestkasten ophangen: kasten geschikt voor 
mezen, winterkoninkjes, boomkruiper, boomklevers de bonte vliegenvanger, de grote bonte 
specht en de bosuil. 
Stedelijk gebied 
Tot de holenbroeders behoren ook soorten die van nature gebruik maken van gaten en 
spleten in rotsen, zoals huismussen en gierzwaluwen. In onze bebouwde omgeving maken ze 
vaak gebruik van gaten en spleten in daken en gebouwen. Er zijn voor deze soorten speciale 
dakpannen te koop, in te metselen stenen met een gat erin en voor huismussen bestaat 
een vogelvide, een hygiënische oplossing voor huismussen, direct onder de onderste rij 
dakpannen.  
Voor in de tuin en op het balkon zijn er ook tal van kasten voor mezen beschikbaar. 
Platteland 
Een agrarisch landschap is open en trekt weer andere vogels. U kunt hier bijvoorbeeld nesten 
ophangen voor zwaluwen, spreeuwen en mussen. Ook een kast voor de kerkuil en de 
torenvalk kan hier bewoners trekken. 
Tuinen / erven 
Naast de holenbroeders zijn er soorten die soms gebruik maken van een halfopen 
nestkast. Roodborst, winterkoning, zwarte roodstaart en kwikstaart maken normaliter een 
nest in dicht struikgewas, maar in tuinen met alleen jonge klimplanten en zonder oudere 
gebouwen in de buurt is het lastig voor deze soorten om een geschikte nestplek te vinden. Een 
halfopen nestkast kan uitkomst bieden. 
 
 
 

https://www.vogelbescherming.nl/winterkoning
https://www.vogelbescherming.nl/boomkruiper
https://www.vogelbescherming.nl/boomklever
https://www.vogelbescherming.nl/bontevliegenvanger
https://www.vogelbescherming.nl/grotebontespecht
https://www.vogelbescherming.nl/grotebontespecht
https://www.vogelbescherming.nl/bosuil
https://www.vogelbescherming.nl/huismus
https://www.vogelbescherming.nl/gierzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/vogelvide
https://www.vogelbescherming.nl/spreeuw
https://www.vogelbescherming.nl/roodborst
https://www.vogelbescherming.nl/winterkoning
https://www.vogelbescherming.nl/zwarteroodstaart
https://www.vogelbescherming.nl/wittekwikstaart
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50.000 hectare landbouwgrond in Drenthe afgezocht naar patrijzen 

Werkgroep Grauwe Kiekendief 
In het vroege voorjaar van 2016 en 2017 is in de provincie Drenthe een prestatie van formaat 
geleverd: in 179 gebieden met een totale oppervlakte van bijna 50.000 hectare is gezocht naar 
patrijzen. Hiertoe zijn speciaal 48 patrijzentellers opgeleid. Gewapend met geluidsapparatuur 
brachten zij in de avonduren patrijzen in kaart. Dat leverde nog verrassende aantallen op. 

Patrijzen tellen doe je in de avondschemering 

De patrijzentelling vond plaats op initiatief van Werkgroep Grauwe Kiekendief en onder 

toezicht van de provincie Drenthe. Onder aanvoering van Nieck Alderliesten, student aan de 

Hogeschool InHolland in Delft zijn de aspirant-tellers voorbereid op het telwerk. Het 

inventariseren is geen sinecure, omdat tellingen ’s avonds plaatsvinden. In de 

avondschemering reageren patrijzen sterk op het afspelen van het geluid van roepende 

mannetjes. In het schemerdonker struinden de 48 vrijwilligers de Drentse landbouwgebieden 

af. Op deze wijze wordt eenvoudige doch doeltreffend informatie verzameld over de 

aanwezigheid van patrijzen. 

Meer patrijzenterritoria dan verwacht in Drenthe 

In 2016 en 2017 zijn in totaal 99 uitsluitende waarnemingen van patrijzen gedaan. 

Doorberekend op basis van habitattypen wordt in dit onderzoek de omvang van de Drentse 

populatie geschat op 470 broedparen. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=8
http://www.nou.nu/limosa/limosa_samenvatting.php?nr=3786
http://www.nou.nu/limosa/limosa_samenvatting.php?nr=3786
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Een alerte patrijzenman in kruidenrijk grasland. Zijn vrouwtje en zeven jongen zitten dichtbij in 

het hoge gras. Ees, 7 juli 2017 (Bron: Henk 

Jan Ottens) 

Waarnemingen van patrijzen in Drenthe in 

2016-2017 (Bron: Werkgroep Grauwe 

Kiekendief)  

Dat is  bijna het dubbele van de omvang van 

de patrijzenstand die in het tijdschrift 

Drentse Vogels geschat werd naar 

aanleiding van de tellingen voor de 

vogelatlas in de jaren 2013 tot en met 2015. 

Dit aantal steekt echter nog schril af bij de 

schattingen van 4.000 tot 6.000 broedparen 

in de provinciale karteringen van eind jaren 

zeventig. Het merendeel van de patrijzen is 

aangetroffen in de akkerbouwgebieden op 

zandgronden en veenkoloniale gronden. Op 

http://www.avifaunadrenthe.nl/drentse-vogels-31-2017/
http://www.avifaunadrenthe.nl/drentse-vogels-31-2017/
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deze zo voor Drenthe karakteristieke essen en in hoogveenontginningen in het westen en 

zuiden van de provincie werden de hoogste dichtheden aangetroffen met respectievelijk 0,32 

en 0,35 broedparen per 100 hectare. Patrijzen ontbraken in door grasland gedomineerde 

laagveenontginningen in het zuidwesten van de provincie. 

In de verspreidingskaart springt een aantal kernpopulaties in het oog. Zo werden in 

akkerbouwgebieden rond Assen op verschillende locaties patrijzen opgemerkt. Ook ten 

noordoosten van Emmen en ten oosten van Hoogeveen werden hotspots ontwaard met 

bovengemiddelde aantallen patrijzen in deze gebieden. Het gaat hier voornamelijk om 

(half)open akkergebieden waarin het bouwplan hoofdzakelijk bestaat uit de teelt van 

aardappelen, suikerbieten en zomergerst. 

Ook het 

programma ROEG! 

van RVT Drenthe 

besteedde 

aandacht aan de 

zoektocht naar 

patrijzen in de 

provincie Drenthe 

(Bron: RTV Drenthe 

) 

 

 

 

Landbouwgebied inrichten voor de patrijs 

Voor het behoud van een levensvatbare populatie patrijzen is verbetering van het leefgebied 

van doorslaggevende betekenis. Zo zal er in de zomer en in de winter dekking en voedsel 

moeten zijn, en is de aanwezigheid van een veilige plek om te broeden en goede 

foerageeromstandigheden (lees insectenaanbod) voor de jongen cruciaal. In de gebieden waar 

de kernpopulaties zich bevinden, zou het goed zijn om voor de patrijs een extra inspanning te 

plegen. Duits onderzoek wees uit dat minstens 3 tot 7% van omvangrijke landbouwgebieden 

zal moeten worden ingericht met voor patrijzen gunstige maatregelen zoals de aanleg van 

http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/images/Kaart_waarnemingen_patrijzen_2016_2017.jpg
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127962/Soort-van-de-maand-honderden-patrijzenpaartjes-in-Drenthe
http://rebhuhnschutzprojekt.de/BzV-51-2014-95-116-Gottschalk-Beeke-Rebhuhn.pdf
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bloemrijke faunaranden. Daarbij geldt dat hoe breder de faunaranden zijn (in het Duitse 

onderzoekgebied tot 24 meter breed) hoe veiliger ze worden voor broedende vrouwtjes. Met 

name in smalle randen bleken vrouwtjes kwetsbaar voor predatie. Nesten werden vrijwel 

alleen gevonden in permanente vegetaties zoals grazige en brede perceelsscheidingen, brede 

faunaranden, extensief beheerde graslanden en heggen. 

Meer informatie 

• Meer lezen over het Duitse onderzoeksproject van Eckhart Gottschalk? Ga naar de 

website van het Rebhuhnschutzprojektin Göttingen. 

Tekst: Henk Jan Ottens, Werkgroep Grauwe Kiekendief & Nieck Alderliesten 

Foto's: Gerard Sterk; Henk Jan Ottens; RTV Drenthe 

Kaart: Werkgroep Grauwe Kiekendief 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 

Algemene Jaarvergadering 

 8 maart in ‘t Victorhuis 

http://www.rebhuhnschutzprojekt.de/
http://www.werkgroepgrauwekiekendief.nl/
mailto:info@4allprints.nl
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Veren maken de vogel 
Waarom hebben vogels veren? 
De voornaamste functies van veren zijn: 

• vliegen, 

• vasthouden van warmte, 

• uiterlijk vertoon, 

• camouflage, 

• het afstoten van water. 

Het is niet het vliegvermogen dat vogels tot een klasse apart maakt, want ook vleermuizen en 
insecten kunnen vliegen - en sommige vogels weer juist niet. Wat vogels onderscheidt van 
andere diersoorten is het feit dat ze veren hebben! 

Hoe vliegen vogels eigenlijk? 
Vogels kunnen vliegen omdat ze verschillende aanpassingen hebben die andere dieren niet 
hebben: 

VOGELWEETJES 
 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag224
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag360
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• vleugels en veren, 

• dunne, holle beenderen, 

• geen zware tanden en kaken, 

• een heel efficiënt bloedcirculatie- en ademhalingssysteem, 

• een hoge stofwisselingssnelheid. 

Ze zijn dus licht en hun vermogen tot het omzetten van energie in vliegkracht wordt vergroot. 

Vliegtechnieken 

Verschillende soorten gebruiken verschillende technieken om in de lucht te blijven: 

• slaan met de vleugels, 

• zweefvliegen (met gespreide vleugels zonder slag), 

• laveren (gebruik maken van warme stijgende lucht, thermiek, om (cirkelend) omhoog te 
gaan of in de lucht te blijven) 

• bidden (zeer snel met de vleugels slaan om op één plaats te blijven hangen). 

Verenpak = regenpak 

Om veren droog en isolerend te houden, geven vogels zichzelf vaak een uitgebreide 
poetsbeurt, die begint met een bad. Ze vetten de veren in met een smeersel afkomstig van 
een vetklier vlak boven de staart. Daardoor wordt het verenpak waterdicht en lopen 
regendruppels er vanaf. Zo blijft de vogel lekker droog. 

Stofbad 

Met een stofbad wordt overmatige olie juist van de veren verwijderd, zodat die niet te vet 
worden. Tijdens het stofbaden draait een vogel zich rond in stof of zand, gooit fijne deeltjes 
over zijn vleugels en lichaam en wrijft ze in zijn verenkleed om zich vervolgens weer uit te 
schudden. Stofbaden helpt ook om schadelijke parasieten, zoals luizen en mijten, kwijt te 
raken. Niet alle soorten nemen een stofbad. 

Krioelende kriebelbeestjes: parasieten 
Op veel vogels krioelt het van de ongewenste passagiers, zoals mijten, teken, veerluizen en 
luisvliegen. Dit zijn parasieten die zich voeden met bloed, veren of huidschilfers van de vogel. 
Kuikens krijgen ze vaak al in het nest. Meestal zijn ze vrij onschadelijk, behalve als een vogel 
ziek is en ze te talrijk worden. Gezonde vogels houden hun parasieten onder controle door 
regelmatig te poetsen en te (stof)baden. 

 

 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag225
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag226
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Mierenwrijven 

De gaai bestrijdt parasieten met ‘mierenwrijven’: hij pakt mieren en wrijft ze in het 
verenkleed, of laat ze daar gewoon los om uit te zwermen. De mieren scheiden daar 
mierenzuur uit dat veel parasieten doodt. 

Ruiende vogels zijn kwetsbaar en verbergen zich 
Veel vogels ruien twee keer per jaar. Na het broedseizoen om versleten veren te vervangen en 
weer voor het volgende broedseizoen om een opvallend verenkleed te krijgen voor de balts 
(een paringsritueel). Het kost ze veel energie en maakt ze kwetsbaar, omdat ze slechter 
kunnen vliegen. Ze gedragen zich daarom onopvallend. Ze lijken dan verdwenen, maar dat is 
niet het geval! Geen paniek als je in de nazomer geen vogels ziet! 

Versleten veren 

Met versleten veren kun je niet goed vliegen, voedsel zoeken, warm blijven, voorplanten en 
uiteindelijk overleven. Versleten veren worden daarom tijdens de rui vervangen door nieuwe. 
Bij de meeste zangvogels gaat dit heel geleidelijk, zodat ze kunnen blijven vliegen (maar wel 
wat minder goed). Eenden en ganzen ruien daarentegen in zeer korte tijd en kunnen dan een 
paar weken niet of nauwelijks vliegen. Ze verzamelen zich dan in rustige, veilige gebieden waar 
voldoende voedsel is. 

Balts 

Vogels ruien ook om een mooi, opvallend verenkleed te krijgen voor de balts. Dat kan 
eenvoudig een ‘heldere’ versie van hun gebruikelijke kleed zijn, of iets compleet anders. Denk 
bijvoorbeeld een aan de pauw, die speciaal voor het imponeren van vrouwtjes een prachtige 
lange staart als een waaier opzet. Na het broedseizoen verliest hij deze verlengde staartveren. 

 

 

 

SUDOKU 

nummer 2. 

 

 

 

 

  3  8  5   

 1   9   7  

8   2  4   9 

  8  2  7   

9 3      2 1 

  5  3  9   

6   8  3   2 

 8   6   9  

  1  5  6   

https://www.vogelbescherming.nl/gaai
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag227
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 maart 2018. 
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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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Verdroogd moeras Wieden weer klaar voor roerdomp 

Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten hebben in De Wieden (één van de 
belangrijkste laagveenmoerassen van West-Europa) een verdroogd en dichtgegroeid stuk 
moeras geschikt gemaakt voor de roerdomp en andere moerasbewoners. Het is er weer open 
en nat. ‘Het gaat hier in de toekomst wemelen van de moerasvogels.’ 

De Wieden is een van de belangrijkste laagveenmoerassen van West-Europa. Het maakt deel 

uit van Nationaal Park Weerribben-Wieden, een enorm meren- en moerasgebied in de Kop 

van Overijssel. Toch bleven de aantallen moerasvogels in De Wieden achter bij de potentie van 

het natuurgebied. Door wetenschappelijk onderzoek weten we bij Vogelbescherming precies 

wat bijvoorbeeld een bedreigde vogelsoort als de roerdomp nodig heeft om met succes 

jongen groot te brengen. Met deze kennis helpen we terreinbeheerders en particulieren hun 

gebieden optimaal in te richten voor de roerdomp en andere moerasvogels. 

Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten (beheerder van het gebied) gingen 

daarom samen aan de slag in De Wieden om leefgebied voor moerasvogels te verbeteren. 

Door het verwijderen van bomen en struiken, plaggen en afgraven ontstond weer een mooi 

stuk open moeras in de Zuideindigerwijde. Riet kan in dit deel van De Wieden weer 

ongehinderd groeien en er zijn weer veel overgangen tussen riet, ruigte, ondiep en dieper 

water gemaakt. Daar houden roerdompen van. 

Het Zuideindigerwijde kan de komende jaren een magneet voor moerasvogels worden,’ aldus 
Bernd de Bruijn, ecoloog bij Vogelbescherming. 
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Paradijs voor rietvogels en rallen 

Roerdompen zijn meesters van de 

camouflage. Ook op deze foto staat 

er weer een knap verborgen. (Bron: 

Jan Lok) 

 

De Bruijn zet zich in voor de 

verbetering van moerasnatuur in 

Nederland. ‘Dit jaar al kunnen 

rietzangvogels en rallen ervan gaan 

profiteren. Een groot deel van het 

gebied is afgeplagd dus daar gaat 

zich dit voorjaar jong riet en lage moerasvegetatie ontwikkelen. Dat weten bijvoorbeeld 

porseleinhoentjes snel te vinden, maar ook de nog zeldzamere kleinst of klein waterhoentjes 

zijn niet uitgesloten. Dat hebben we vaker gezien in nieuwe moerassen. Naarmate het riet 

ouder wordt, dus de komende jaren, wordt de kans op roerdompen steeds groter. Overigens is 

er ook nu nog veel oud riet in de omgeving, en gaat roerdomp het projectgebied benutten als 

voedselgebied. Er is lekker veel zogeheten 'randlengte'. Dat is riet langs water of langs ruigte. 

Langs dat soort randen zoeken roerdompen graag voedsel. Laat het voorjaar maar beginnen!’ 

Van dichtbegroeid en verdroogd naar open en nat 

De werkzaamheden werden mogelijk gemaakt dankzij giften van leden van Vogelbescherming, 

sponsoring van Stichting Zabawas en een bijdrage van Natuurmonumenten. Het gebied heeft 

een ware metamorfose ondergaan. Beheerder Arco Lassche van Natuurmonumenten is er blij 

mee: ‘Bomen, struiken en rietruigte zijn verdwenen. In plaats daarvan is er open water bij 

gekomen met veel randen. Je ziet dat het heel open en veel natter is geworden. Het ziet er nu 

misschien allemaal nog heel kaal uit, maar in het voorjaar gaat de vegetatie-ontwikkeling 

razendsnel. Omdat moerasvogels heel goed zijn in het snel ontdekken van nieuwe 

leefgebieden, denk ik dat het hier al vlug gaat wemelen van de moerasvogels.’  

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Fotografie: Jan Lok 

Video: Natuurmonumenten 

 
 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
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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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Grote zilverreiger is goud waard 
6-FEB-2018 - Van Groningen tot Zeeland zijn ‘s winters duizenden grote zilverreigers te zien. 
Magnifiek. Anders was dat twintig jaar terug, toen deze soort een nieuwkomer was en op de 
Rode Lijst stond. Nóg anders was het in de negentiende eeuw, toen ze werden afgeslacht om 
hoeden van te maken en lokaal bijna uitstierven. Bijna… 
De indrukwekkende opmars van de grote zilverreiger in Nederland is perfect te zien in de 
onderstaande afbeeldingen van Sovon Vogelonderzoek. U ziet hier de winterverspreiding, 
inclusief overwinteraars uit midden- en oost-Europa. Het aantal broedende paren is echter 
ook omhooggeschoten naar ongeveer driehonderd, in verschillende kolonies. Hiermee is de 
populatie niet meer gevoelig, dus afgevoerd van de nieuwe Rode Lijst voor Nederlandse 
broedvogels! Dat is goed nieuws. 
 
Knetterhard 
Waarom de grote zilverreiger zo knetterhard gaat? Waarschijnlijk speelt klimaatverandering 
hierbij een rol. Van lieverlee kruipt het verspreidingsgebied steeds noordelijker. In Nederland 
heeft onder meer Vogelbescherming zich daarnaast ingespannen voor de kwaliteit van 
moerasgebieden. Daar heeft deze soort zonder twijfel van geprofiteerd. 
 
Zilver vs. blauw 
Daarbij is de grote zilverreiger flexibel in zijn overwinteringsstrategie. Hij blijft bij zacht weer 
en trekt zuidelijk bij langdurige vorst of sneeuw. De blauwe reiger daarentegen kiest vooraf of 
hij blijft of wegtrekt. Het deel dat in Nederland overwintert, heeft het zwaar bij aanhoudende 
vorst en veel blauwe reigers sterven dan. Het is een risico dat ze nemen. Overleven ze de 
winter, dan hebben ze het voordeel als eerste bij de broedplaatsen te zijn. 
 

http://www.vogelbescherming.nl/grotezilverreiger
http://www.sovon.nl/
https://www.sovon.nl/rodelijst
https://www.sovon.nl/rodelijst
https://www.hbw.com/species/great-white-egret-ardea-alba
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/natuurgebieden/moerassen/beschermingsplan-moerasvogels
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/natuurgebieden/moerassen/beschermingsplan-moerasvogels
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Verspreiding grote zilverreiger, winter 1992-1996 en 2012-2016 (Bron: Sovon Vogelonderzoek) 
Grote zilverreiger en blauwe reiger (Bron: Piazz) 

 
Tweemaal hun gewicht in goud 
Even wat anders: een uitstapje naar de negentiende eeuw toen het in Europa en Noord-
Amerika in de mode was om veren of hele vogels op hoeden te dragen. Het klinkt vrij 
onschuldig, maar deze industrie groeide zo massaal uit, dat grote zilverreigers (geliefd op 
hoeden) op sommige plaatsen bijna uitstierven. Voor één kilo ‘hoed-veertjes’, werden wel 
driehonderd dieren gedood. In 1903 waren deze veren tweemaal hun gewicht in goud waard 
en honderdduizenden vogels werden afgeslacht. 
 

Gelukkig waren er mensen die het onacceptabel vonden om 
vogels te doden voor dit doel. Om stem te geven aan deze 
verontwaardiging werd in 1899 de Vereeniging tot 
bescherming van Vogels opgericht. En die 
vogelbescherm(st)ers van het eerste uur wisten in 1912 alle 
wilde vogels in Nederland beschermd te krijgen! De grote 
zilverreiger herstelde zich gelukkig wereldwijd toen deze 
verenhandel stopte, met ruim een eeuw later als prachtig 
gevolg zijn opmars in Nederland. 

 
Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Nederland 
Foto’s: Shutterstock; Piazz; Vogelbescherming Nederland 
Grafiek: Sovon Vogelonderzoek 

https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/organisatie/ontstaansgeschiedenis
https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/organisatie/ontstaansgeschiedenis
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.shutterstock.com/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.sovon.nl/
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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 
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 T.van Loon 06-41080275 
Parkieten Grasparkiet kleine C.Spruijt  

Parkieten Grasparkiet standaard J.J.Duivenvoorden 0252-374409 
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 Pennant rosella  P.Ruigrok 06-20098760 

Parkieten Pruimkop   P.Barnhoorn 071-3616472 

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 

Parkieten Pyrhurra Cruentata W.A.Koudijs 06-22492469 

Parkieten Roodrug   P.C.v.d.Berg 0252-377455 
Parkieten Roodrug   P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Parkieten Roodrug   R.Rotteveel 06-14965884 
Parkieten Roodvleugel E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Roodvleugel B.J.Zwetsloot 0252-216636 

 
 
 

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