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Uitgifte maandblad juni 2018 medio  
26 mei 2018 

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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Bonds en districtsvoorstellen. 
 

Het stemformulier voor de herverkiezing van de leden van het 

bondsbestuur was een appeltje eitje om in te vullen. Gelukkig zijn er nog 

steeds kandidaten te vinden voor dit soort functies. Belangrijk door de 

herverkiezing is de ervaring die in het hoofdbestuur blijft. Zeker met de 

wereldshow in 2019 te Zwolle 

 

Anders was het voor het invullen van het stemformulier van het district. 

De eerste 2 vragen herverkiezing was niet moeilijk. Gelukkig willen deze heren ook weer voor 

een nieuw termijn gaan. De derde vraag garantstelling bij calamiteiten € 1000, - voor de 

organiserende vereniging t.b.v. district TT is oké. 

 

Maar de oprichting Stichting Districtstentoonstelling Zuidholland en een bijdrage van 50 euro 

per vereniging als een beginkapitaal roept toch veel vragen op. Is het een donatie of een 

participatie. Wie is verantwoordelijk, en wie zitten er in het bestuur?  

Wat is de doelstelling van de stichting, bij ontbinding je inleg terug? 

Vragen te over, we zullen het allemaal horen op de districtsvergadering 25 april aanstaande. U 

hoort nog van ons. 

 

Na de vergadering gaf Arno nog een korte presentatie van een vogelpark in Zuid-Afrika. 

Prachtig om te zien. 

 

Naar aanleiding van het jaarverslag van de N.B.v.V het volgende in notendop. 

De Bondshow is verhuisd naar Zwolle, op de verlichting en een oplossing voor de zangkanaries 

na is dit naar behoren verlopen. Na de samensmelting van de twee bonden zijn er 1272 leden 

vertrokken bij de Bond. Dit is voor de toekomst toch wel zorgelijk. Een oorzaak van de 

teruggang komt mede doordat er 23 afdelingen zijn opgeheven en niet alle leden zich laten 

overschrijven. In 2017 zijn er 1.085.000 ringen gemaakt. Terwijl kunststofringen aan het 

assortiment zijn toegevoegd. Alle keurmeesters hebben een tablet ontvangen van de Bond, 

digitaal keuren daagt aan de horizon. Dierenwelzijn en wetgeving zijn belangrijke onderwerpen 

bij de Bond. Zo start zij met een cursus toezichthouder bij vogelmarkten en tentoonstellingen, 

alles met de bedoeling ter verbetering dierenwelzijn in het algemeen. Door de fusie is een 

sterkere financiële organisatie ontstaan, ondanks een verlies dit jaar van € 10.000, -  

 

Ik hoop u allen weer te ontmoeten op 3 mei aanstaande, bij de vertoning van de nieuwe film van 

Chris en Ria van Dam. Het wordt ongetwijfeld een prachtige avond met u als belangstellende.  

Graag tot dan. 

 
Graag tot volgende keer,    

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

03 mei   Sprekersavond Jan Chris & Ria van Dam, nieuwste film 
 
12 mei                        Uitgaansdag Kolibri  
     08.30 uur verzamelen parkeerplaats Victorhuis 
 
26 mei   Vogelmarkt 
  11:30 tot 15:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
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 
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================================================ 
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 

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

 
================================================ 
We wensen hen beterschap. Hopelijk zijn ze weer snel in ons midden. 

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

 
 
 

       SUDOKU 

       nummer 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     6  3 2 

7 4    2    

6     4 7 9  

       4 9 

   5   1   

 6  1  3 5 2  

    9   7  

   8  5   4 

 2 4       

Ziekenboeg 

Vraag en aanbod 
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Pronk E.M Voorhout 01-mei 

Schooten P.van Voorhout 01-mei 

Nasveld S Voorhout 03-mei 

Bierman A.T.M Lisse 04-mei 

Tjoelker R. Hillegom 06-mei 

Alsemgeest S.L.J Noordwijk 07-mei 

Ven Chr. vd Noordwijkerhout 08-mei 

Valk C.v.d. Noordwijkerhout 09-mei 

Elstgeest J. Bennebroek 10-mei 

Ruigrok G.P.M. De Zilk 10-mei 

Duivenvoorden A.P. Noordwijkerhout 11-mei 

Duivenvoorden A.P. Noordwijkerhout 11-mei 

Geerlings Dex Noordwijkerhout 13-mei 

Verwey K.  Noordwijk 14-mei 

Eikelenboom J Sassenheim 16-mei 

Loon T. van Sassenheim 16-mei 

Haasnoot H.J. Noordwijkerhout 19-mei 

Zwetsloot B.J. Voorhout 22-mei 

Jansen C.N.M. Noordwijkerhout 23-mei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 mei 2018. 

Spreuk van de maand: 

Dag van het ei, heb ik alweer scharrel gedachten 

03 mei 
Jan Chris & Ria van Dam met hun nieuwste film 
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Mobiel: 06 54 28 56 95 
 

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 !!!!! 

mailto:h.haasnoot@kpnplanet.nl
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Verslag Contactavond 12 april 2018 
Aanwezig: 28 leden 
 
Opening:  
Voorzitter Zwetsloot is blij met de hoge opkomst deze avond en heet iedereen welkom, 
speciaal Dhr Plug een nieuw lid uit Noordwijk. Hij was ooit lid van Vogellust. 
 
Graag 1 minuut stilte voor Martien van Gent, onze gewaardeerd lid en fotograaf. 
 
Ingekomen stukken Rayon Leiden 1. 

o Het lijkt niet zo goed te gaan met verenigingen in het algemeen. 
▪ Leiden gaat ws aansluiten bij Hazerswoude 
▪ Wassenaar wordt opgeheven 
▪ Hillegom wordt opgeheven (noord-holland) 
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- Er zijn wat plannen om de Rayontentoonstelling wat aantrekkelijker te maken. 
o Voorstel 1. Colibri, Nieuwkoop/Noorden 

▪ Dhr Egberts heeft onderzoek gedaan naar laatste 3 rayon-tt’s 
▪ Het idee was Prijs naar vereniging met hoogste gemiddelde. 
▪ Maximaal 50 vogels per vereniging handhaven. 
▪ Voor prijs minimaal 15 vogels inzenden. 

Opmerking: Niemand zal dan meer dan 15 vogels inzenden omdat meer vogels het 
gemiddelde naar beneden haalt. 
 

o Voorstel 2. Diamankvink, Roelofarendsveen 
▪  

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
De Kolibri sluit zich aan bij het voorstel van De Diamantvink met kanttekening dat Jeugd 
die 25 euro wint dan niet de 10 euro kan winnen. Dat zou allebei moeten. 

 
 
Ingekomenstukken District (25 april is de Districtvergadering) 
             Stemming 
Voorstel 1.  Oprichting stichting die voortaan de district-TT zal organiseren.        VOOR 
 
Voorstel 1a. Invulling door die stichting financieel     eerst antwoorden 

o Er zijn nog teveel vragen omtrent statuten en Reglement 
o Hoe wordt 50 euro besteed (aan wat precies?) 
o Hoe wordt die 50 euro terugbetaald bij opheffing? (Is dan toch al gebruikt?) 
o Hoe wordt gegarandeerd dat éénmalig niet jaarlijks wordt? 
o Is er sprake van participatie of een donatie? 
o Wie zitten er in het stichtingbestuur? 

De Kolibri kan hier niet over stemmen voordat antwoorden er zijn en die zijn voorgelegd aan 
onze leden. 
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Voorstel 2.  Districtstentoonstelling 1000 euro schadeloosstelling vanuit district bij 
calamiteiten voor organiserende partij. (denk aan vogelgriep en wel kosten  VOOR 
 
Voorstel 3. Herverkiezing Bas van Driel (district)      VOOR 
 
Voorstel 4. Herverkiezing Cees Diepstraten (district)     VOOR 
 
Voorstel 5. Herverkiezing Dhr. Munniksma (hoofdbestuur)    VOOR 
 
Voorstel 6. Herverkiezing Dhr. Verburg (hoofdbestuur)     VOOR 
 
Brief van Bas Droogh 
20-4 Lezing bij de diamantvink door Parkietenexpert Cliff Mostien 
  20.00 uur gebouw Diamantvink, Oude Wetering 
Gezien datum wordt deze voorgelezen op deze vergadering. 
 
Surveillant voor Tentoonstellingen en Vogelmarkten. 
Als Kolibri zoeken we 4-5 leden die deze taak willen oppakken. 
1e aanmelding Jan Nederpel 
Verderop in dit maandblad meer info omtrent de functie/taak. 
 
Rondvraag:  Geen 
 
Sluiting 
Voorzitter Zwetsloot bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit deze vergadering 
Na de Pauze zal Arno nog wat dia’s laten zien van Bird Of Eden, een vogelpark in Zuid Afrika. 

 
 
 
 
 

SUDOKU 

nummer 2 

 
 
 
 
 

8   7   9   

7 5   6   4 2 

  2   8 5   

  5  1  6   

 1  9  3 2  8 

        3 

     6    

6 2      9  

 3  1 4     
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@4allprints.nl
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Wordt Surveillant  
Vorig jaar november heeft in Onze Vogels een oproep gestaan voor de cursus Surveillant bij de 
N.B.v.V. Een andere naam hiervoor is: Het houden van toezicht op een tentoonstelling, 
vogelmarkt of vogelbeurs. Hierop hebben tot op heden zo’n 300 leden zich aangemeld. In 
Zuid-Holland zijn momenteel 20 deelnemers ingeschreven. Dat er wat terughoudend 
gereageerd is begrijp ik. Er werd weinig verteld wat deze cursus in zou houden. Hier is 
momenteel meer over bekend. Deze cursus wordt centraal gehouden binnen elk district. Dus 
ook in Zuid-Holland. Cursus bestaat uit 5 modulen. Grofweg zijn de modulen als volgt 
ingedeeld: - Module 1 Introductie van de opleiding; - Module 2 Gezondheid en welzijn van kooi 
en volièrevogels. Veterinaire inspectie; - Module 3 Toezicht tijdens een vogelactiviteit met het 
uitvoeren van een audit; - Module 4 Regelgeving van de N.B.v.V.; - Module 5 Ned. wetgeving 
en Eur. verordeningen. Het 1ste module wordt gegeven voor de zomer van 2018. De 2de en 
3de module worden gegeven in het najaar van 2018. De 4de en 5de module zal gegeven 
worden in 2019. Alle modulen worden digitaal ondersteund met een aantal vragen (huiswerk) 
die naar een centraal adres gestuurd dienen te worden. Er zijn geen kosten aan verbonden, op 
de reiskosten na. Deze zijn voor rekening van De Kolibri. U kunt zich als belangstellende 
opgegeven tot afloop van de voorjaarsvergadering 2018  (25 april) in Ridderkerk of direct via 
het mailadres: piethagenaars@outlook.com. Geef ook even aan uw voorkeur is van tijdstip; in 
de avonduren of op zaterdagochtend.  
Met vriendelijke groet, Piet Hagenaars Vzt. distr. ZH 
 
 
 
 
 
 
Paren zonder penis, maar met cloaca 
In het verre verleden hadden bijna alle mannelijke vogels een penis. Nu heeft nog maar drie 
procent de beschikking over dit ‘orgaan’ (waaronder eenden, zwanen, ganzen en struisvogels). 
Bij alle andere soorten komt het sperma uit de cloaca. Dit is een ruimte waarin de 
afvoerkanalen voor urine, ontlasting en de afscheiding van de geslachtsorganen uitkomen. 
 
Risico’s van een penis 
Zeer weinig vogels hebben nog uitwendige geslachtsdelen, omdat deze voor vogels extra 
risico’s met zich meebrengen: ze raken makkelijk beschadigd en leveren bij zwemmen of 
vliegen ongewenste weerstand op. 
 

VOGELWEETJES 
 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag232
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Wankel standje 
Het paren bij vogels lijkt stuntelig en duurt kort. Het mannetje houdt zich in evenwicht door 
het vrouwtje in de nekveren te pakken en snel te flapperen. Het vrouwtje buigt haar staart 
opzij en het mannetje klapt de zijne omlaag om de geslachtsopeningen met elkaar in contact 
te brengen. Het is een wankel standje, vooral voor vogels met steltpoten. 
 
Herkennen ouders en jongen elkaar later nog? 
Een vogelleven begint met een korte periode waarin vogels leren wie hun ouders en 
soortgenoten zijn. Dit wordt ‘inprenting’ genoemd. De jonge vogel krijgt een onuitwisbare 
indruk van ouders, soortgenoten, leefomgeving, prooidieren, nestmateriaal, zang, enzovoort. 
Hoe lang deze wederzijdse herkenning in stand blijft, is afhankelijk van de soort en de 
levenswijze. 
 
Kip als eenden-moeder 
Jonge eendjes bijvoorbeeld, leren in de eerste 13 tot 16 uur van hun leven wie hun ouders zijn. 
Beweging en geluid zijn hierbij belangrijk. Als ze gedurende deze periode een kip zien die 
scharrelt en tokt, zien ze die als ouder. Ook de partnervoorkeur in het latere leven wordt zo 
bepaald. 
 
Jarenlang herkennen 
Bij intelligente, sociaal levende vogels - zoals kraaien - is het waarschijnlijk dat ze elkaar en 
soortgenoten jarenlang individueel herkennen. Ook monogame partners herkennen elkaar 
jarenlang. Verliezen ze elkaar tijdens de trek uit het oog, dan weten ze elkaar in het voorjaar 
toch weer te vinden. Voor korter levende vogels is niet zeker of ze elkaar herkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelweetjes#vraag361
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Vogels kijken op volle zee 
Maak samen met Vogelbescherming een avontuurlijke reis op het expeditie-cruiseschip De 
Ortelius en kijk uw ogen uit aan fascinerende zeevogels. We vertrekken vanaf IJsland en 
komen aan in Vlissingen. Veel van de soorten die we zien staan onder Nederlandse 
bescherming. 
Weinig mensen weten het, maar Nederland telt zes Natura 2000-gebieden op zee, sommige 
met klinkende namen als Doggersbank, de Vlakte van de Raan of het Friese Front. Daar leven 
naast zeekoeten vogels als roodkeelduikers, parelduikers, zwarte zee-
eenden, eiders, dwergmeeuwen, grote sterns en visdieven. Sommige komen alleen aan land 
om te broeden, zoals de zeekoet, andere pendelen tussen Noordzee en vasteland. Grote 
sterns hoppen maar zo vanaf hun kolonies aan de kust per foerageervlucht 120 kilometer op 
en neer. 
 
 
 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 mei 2018. 

https://www.vogelbescherming.nl/zeekoet
https://www.vogelbescherming.nl/roodkeelduiker
https://www.vogelbescherming.nl/parelduiker
https://www.vogelbescherming.nl/zwartezeeeend
https://www.vogelbescherming.nl/zwartezeeeend
https://www.vogelbescherming.nl/eider
https://www.vogelbescherming.nl/dwergmeeuw
https://www.vogelbescherming.nl/grotestern
https://www.vogelbescherming.nl/visdief
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Op de flow van de trek 
Het zijn maar een paar van de soorten die onze zeereis te bieden heeft. Als we IJsland achter 
ons hebben gelaten reizen we in dezelfde richting als de zeevogels nu trekken. Die eerste dag 
wemelde het nog van de zeekoeten, alken, papegaaiduikers en af en toe zagen we tussen de 
enorme aantallen drieteenmeeuwen een middelste en kleine jager. 
Ter hoogte van de Shetlandeilanden nog steeds veel alkachtigen, maar gaandeweg ook meer 
papegaaiduikers en grote jagers. Tijdens de hele reis worden we vergezeld door noordse 
stormvogels. Intussen blijven we over zee speuren naar noordse pijlstormvogels, vale en 
gewone stormvogeltjes. Midden op de Noordzee komen ons ineens massaal dwergmeeuwen 

tegemoet om bij te 
tanken: met 
tienduizenden. 
Naderen we het 
vasteland van 
Schotland dan zien 
we ineens jan-van-
genten en 
drieteenmeeuwen 
die hier en in de 
kolonies op 
Helgoland in grote 
aantallen broeden. 
Ze gebruiken de 
hele Noordzee om 

te foerageren. Ter hoogte van Texel volgen we de kust en daar wordt het beeld bepaald door 
grote sterns en kleine mantelmeeuwen. 

https://www.vogelbescherming.nl/alk
https://www.vogelbescherming.nl/papegaaiduiker
https://www.vogelbescherming.nl/drieteenmeeuw
https://www.vogelbescherming.nl/middelstejager
https://www.vogelbescherming.nl/kleinejager
https://www.vogelbescherming.nl/grotejager
https://www.vogelbescherming.nl/noordsestormvogel
https://www.vogelbescherming.nl/noordsestormvogel
https://www.vogelbescherming.nl/noordsepijlstormvogel
https://www.vogelbescherming.nl/vaalstormvogeltje
https://www.vogelbescherming.nl/stormvogeltje
https://www.vogelbescherming.nl/janvangent
https://www.vogelbescherming.nl/janvangent
https://www.vogelbescherming.nl/kleinemantelmeeuw
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Uniek telwerk op zee 
Als u meegaat met een reis van Vogelbescherming gaat een deel van de reissom naar 
beschermingswerk. Onontbeerlijk om te kunnen beschermen, zijn goede cijfers van de 
aanwezige vogels. Dat is op de Nederlandse zee goed geregeld. Rijkswaterstaat telt, vanuit 
vliegtuigen en schepen, vanaf begin jaren tachtig de aantallen zeevogels op onze Noordzee. 
Een groot deel van het werk is uitbesteed aan derden zoals Bureau Waardenburg en Delta 
Project Management in Culemborg. Geen enkel ander Europees kustland heeft zo goed en 
consequent geteld. Engeland – nota bene ‘hét vogelbeschermingsland’ en omringd door zee – 
doet er zelfs niks aan. Tellingen zijn onontbeerlijk om vogel-hotspots vast te stellen en daar 
bescherming voor te regelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruine Bank 
Vogelbescherming lobbyt voor en achter de schermen voor een betere bescherming van de 
Noordzee. Zo werden eerder Doggersbank, Klaverbank en het Friese Front mede dankzij 
Vogelbescherming aangewezen als beschermd natuurgebied.  
Zee-ecologen en Vogelbescherming dringen er al enige tijd bij de overheid op aan om óók de 
Bruine Bank bij de Europese Commissie voor te dragen als marien Natura 2000-gebied. De 
Bruine Bank ligt in de zuidelijke Noordzee, halverwege Engeland en Nederland, in Nederlands 
water. Het is een belangrijke paaigrond voor platvis en er komen grote aantallen alken en 
zeekoeten foerageren. 
Als we ten slotte de Westerschelde opvaren overheersen de visdieven en zien we dwergsterns. 
En natuurlijk de alomtegenwoordige meeuwen. Bij onze eerste, onzekere stappen aan wal 
beseffen we: Vogelbescherming is net zo belangrijk op het grote water achter ons als op het 
vertrouwde land vóór ons. 
 

https://www.vogelbescherming.nl/dwergstern
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Voor al  
uw 

vogelbenodigdheden en  

diervoeders 
 

JET 
 

Assortiment vogelbenodigdheden: 

− Vele soorten nestmateriaal 
− Div. broedblokken 

− Kweekkooien 
− Voorfronten (div. maten) 

− Div. soorten bodembedekking 
− T.T. materialen 

− T.T. hoezen / tassen 
− Div. soorten T.T. kooien 

− 2K verf wit / zwart 
− Koudijs producten 

− Tevens volièrebouw  
−  
 

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte Molen, Versele Laga, 
Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel Duivenvoer: Matador en Backs producten, Orlux – 
Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten 
 

Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, Kangoeroe etc. 
 

 

Eerste zaterdag van de maand  : Vogelmarkt Vollenhove 
Laatste zaterdag van de maand  : Vogelmarkt 

Noordwijkerhout 
Vogelmarkt     : Zwolle 
Vogelmarkt     : Assen 

Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet) 
 

 
Jet van de Kamp 

06–30338192 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar ) 
Woensdagavond bezorgavond, op afspraak is afhalen 
mogelijk 
 

 
www.jetvogelvoer.nl   Harderwijk 
 
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET 

ACTIE 
Wit nestmateriaal  
1 zak van € 4,25 voor 
€ 3,75. 
 

Cocos inlegnest voor 
kanarie van € 0,95 
voor €  0,75.   
 
 

Op is op !!!    

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

06-17101376

Kweker van Roodvleugel-

parkieten en 

pruimekoppen

Henk Haasnoot

0252-377097

Kweker van Neophema 

mutaties

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Koningsparkieten

Arno Ooms

06-44048090

Kweker van Poicephalus 

soorten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van Brilvogels en 

Buulbuuls

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

Piet Lommerse

06-51559358

Kweker van Engelse 

Grasparkieten

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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Vogelbescherming maakt bezwaar tegen afschot overwinterende ganzen 
Friesland 
De provincie Friesland heeft toestemming verleend voor het jaarlijks afschieten van 200.000 
overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. Vogelbescherming Nederland 
tekent vandaag bezwaar aan tegen het besluit waarmee dit grootschalig afschot mogelijk 
wordt gemaakt. De maatregelen gaan volgens Vogelbescherming veel te ver. 
De provincie Friesland besloot vorige maand tot het goedkeuren van het faunabeheerplan 
voor overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. Doel is om de schade die 
door de ganzen wordt veroorzaakt aan landbouwgewassen jaarlijks te laten dalen met 5–10 
procent. Dit moet op papier gebeuren door de ganzen te verjagen van schadepercelen naar 
foerageergebieden, maar in de praktijk gaat het om intensieve bejaging. De winterrust is 
afgeschaft, de foerageergebieden zijn verkleind en er gelden vrijwel geen beperkingen meer 
voor het doden van de ganzen op de schadepercelen. Er mogen zelfs lokmiddelen worden 
gebruikt om de ganzen naar de schadepercelen te lokken, terwijl het juist de bedoeling is om 
ze daar verre van te houden. 
Afschot voor zonsopkomst. De Friese Provinciale Staten hebben gisteren een wijziging van 
de provinciale verordening aangenomen die ook afschot van ganzen mogelijk maakt vanaf een 
half uur voor zonsopkomst. Dat is bezwaarlijk, omdat veel ganzen juist dan vanuit hun 
slaapplaatsen vertrekken richting hun foerageergebieden. Dit leidt tot onnodig afschot van 
ganzen. Vogelbescherming zal daarom apart bezwaar maken tegen de wijziging van het 
faunabeheerplan die voor het afschot voor zonsopkomst nodig is. 
Alternatieven mogelijk. Overwinterende ganzen zijn van oudsher altijd te gast in Friesland. 
Vogelbescherming Nederland pleit voor échte winterrust. Geef de ganzen rust in de vier 
wintermaanden dat de grasgroei nagenoeg stilstaat en de schade aan landbouwgewassen 
beperkt is. Zorg in de maanden daarna voor voldoende en logisch gelegen foerageergebieden 
en geef boeren in de rest van Friesland de ruimte om de ganzen te verjagen. Daarnaast is een 
goede schaderegeling onmisbaar, zodat de boeren tegemoetgekomen kunnen worden. 
Nederland van groot internationaal belang voor overwinterende ganzen 
Nederland is dé internationale mainport voor overwinterende ganzen. Ons open landschap, 
dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van veel water en een groot aanbod aan voedselrijke 
graslanden, is de essentiële schakel in de jaarlijkse cyclus van broeden in het arctisch gebied 
en overwinteren in de gematigde zone. Nergens anders op het Europese vasteland vinden we 
zulke hoge concentraties overwinterende ganzen. Het grootste gedeelte (60-80 procent) van 
de Europese populaties van de brandgans, de grauwe gans en de kolgans verblijft in de winter 
in Nederland, waarvan een zeer groot aantal in de provincie Friesland. De internationale 
verantwoordelijkheid voor deze overwinterende ganzen is dus groot en Vogelbescherming 
vindt het onbestaanbaar dat we onze zorg voor deze kwetsbare populaties winterganzen in 
Friesland zouden inruilen voor grootschalig afschot. 
 

https://www.vogelbescherming.nl/brandgans
https://www.vogelbescherming.nl/grauwegans
https://www.vogelbescherming.nl/kolgans
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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 
Tropen Borneo bronzeman O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Brilvogels R.H.Schoonderwoerd 0252-519992 

Tropen Ceres amadine S.v.Duijn 0228-541542 

Tropen Cubavink C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Tropen Diamantvink W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Diamantvink G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Diamantvink C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Tropen Dornastrilde O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Glansekstertje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Gordelgrasvink O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Goudbuikje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Goudkapfiskaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Gouldamadine  W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Gouldamadine  M.van Duin 06-12678579 

Tropen Gouldamadine  J.C.Elstgeest 023-5848543 

Tropen Gouldamadine  G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Gouldamadine  J.Witteman 0252-518983 

Tropen Groene Kardinaal C.W.H. van Saase 0252-529856 

Tropen Japanse meeuwen P.Brand 06-37194149 

Tropen Japanse meeuwen M.van Duin 06-12678579 

Tropen Japanse nachtegaal L.Noort 06-51334231 

Tropen Japanse nachtegaal C.W.H. van Saase 0252-529856 

Tropen Kastanjeruglijster J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Koningsglansspreeuw L.Noort 06-51334231 

Tropen Loodbekje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Maskeramadine O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Mexicaanse roodmus W.P.Anthonissen 0252-375668 

Tropen Rijstvogels S.Alsemgeest 071-3619025 

Tropen Rijstvogels H.Hogervorst 06-53487490 

Tropen Rijstvogels A.H.v.d.Meer 0252-376624 

Tropen Rijstvogels Chris Verdegaal 0252-373531 

Tropen Rijstvogels G.P.M.Ruigrok 0252-517013 

Tropen Rode Kardinaal J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Rode Kardinaal C.W.H. van Saase 0252-529856 

Tropen Rode Kardinaal J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

 
 
 

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