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Kievitshorn 10
2211 LJ Noordwijkerhout
0252-374150
ringencommissaris@dekolibri.com
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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
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mies.elstgeest@online.nl
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P. vd Berg (Piet)
Helmstraat 16
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geen E-mail
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H. Haasnoot, A. Weijers,
C. de Mooij, J. Floris,
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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.

Uitgifte maandblad juli/augustus 2018 medio
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KIPPENFESTIJN,

Afgelopen zaterdag 12 mei jongstleden was het weer uitgaansdag voor de
leden van de Kolibri en hun belangrijke aanhang. Gelukkig hadden vele
zich weer opgegeven voor deze mooie dag. De weergoden waren ons wel
gezind. En het geheel liep op
rolletjes. Vooral in het
kippenmuseum in Barneveld was
het festijn compleet. Een mooi
verslag van deze dag geschreven door Margriet en Jan
Does vindt u elders in dit blad, nogmaals bedankt voor de enthousiaste medewerking.
Op de afgelopen districtsvergadering is besloten voor de oprichting van de stichting
Districtstentoonstelling. Het bestuur van het district gaat voortaan deze organiseren, als er geen
gegadigde opstaat om dit te doen. Zij hebben een begroting gemaakt en afspraken met een zaal
waaruit blijkt dat zij dit zeer verantwoord kunnen gaan doen. Inzet is wel, niet meer dan 1000
vogels. Gezien het verleden moet dat geen probleem zijn. Van iedere vereniging wordt een
donatie gevraagd van € 50, - voor een aanvangskapitaal. Ik denk dat dit een grote sprong
voorwaarts is om zekerheid te krijgen voor een districtstentoonstelling. Petje af voor het
bestuur.
Afgelopen zaterdag was de eerste cursusdag voor de surveillante opleiding.
Drie mensen van de vereniging willen de cursus volgen. Oege stapt na zijn vakantie in. Jan en
Hennie Nederpel gingen zaterdag van start. Zo was de bedoeling. Helaas Henne mocht niet
meedoen omdat zij geen lid van de bond is. Is er iemand die de cursus wil volgen en dan krijg je
dat op je boterham. Nou maar weer zien dat je iemand anders ervoor krijgt. Wat zit de wereld
soms toch raar in elkaar, treurig.
Het broedseizoen in voor vele in volle gang. De
kanariekwekers hebben de eindstreep al gehaald.
Maar andere zijn nog volop bezig hun kroost
groot te brengen. De verhalen zijn verschillend,
de een heeft veel jonge op stok. Terwijl de ander
over veel onbevruchte eieren beschikt. Het is elk
jaar weer afwachten wat moeder natuur voor je in
petto heeft. Gelukkig kunnen wij het niet regelen
Toch een fijne tijd nog toegewenst met het jonge
spul.
Graag tot volgende keer,

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

V.V. De Kolibri

15 juni

Medewerkersavond (besloten) Agenda volgt!

16 juni

Wandeling met Siem Vos door de waterleidingduinen.
Zie meer info elders in dit blad.

14 juli
21 juli

Barbecue bij familie Lommerse
Braderie Noordwijkerhout

11 augustus
25 augustus

Fietsdag
Vogelmarkt
11:30 tot 15:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

13 september
15 september
29 september

Openingsavond Tafelkeuring
Braderie Voorhout
Vogelmarkt

11 oktober
18 oktober
27 oktober
31 oktober

TT-vergadering + Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden)
17.00 – 20.00 uur

01 november
02 november
03 november
04 november
04 november
08 november
24 november

TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
Sprekersavond Peter Bredenbeek, Tropen
Vogelmarkt

13 december
29 december

Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt
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Vraag en aanbod
================================================
Deze maand geen advertenties
================================================

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

================================================
Spreuk van de maand:
Doe geen moeite voor iemand die geen moeite doet voor jou

9

SUDOKU
nummer 1.

4 7 3
1 8
5

7 2 6
5
4

8 7 1 3
2 3
6
2
9
9
6
8

Stuur eens wat foto’s van je
volières, kooien en (jonge) vogels.
Dan maken we daar een mooie presentatie van voor één
van onze ledenavonden.
V.V. De Kolibri 2018
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Aanhane
Honsbeek
Hoogervorst
Verweij
Dijk
Koelewijn

M
P.H.
F.E.C.W.
R.
J. van
P.J.M.

Noordwijkerhout
Katwijk
Sassenheim
Noordwijk
Sassenheim
Noordwijk

07-jun
19-jun
20-jun
20-jun
23-jun
28-jun

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 juli 2018.

Mobiel: 06 54 28 56 95
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16 juni wandeling door de Waterleidingduinen
Beste vogelliefhebbers,
We gaan 16 juni een wandeling doen door de Waterleiding Duinen.
I.v.m. de opgebroken weg door Vogelenzang wordt ‘t Panneland dit jaar een lastig omrijverhaal.
Besloten is om te starten bij de N206 afslag Ruigenhoek.
- Onder de weg door richting
Langeveld.
- De snackwagen die daar altijd rechts
staat voorbijrijden
- Daarna langs de weg aan linkerzijde
parkeerplaats op.
- 07.45 uur Verzamelen op deze
parkeerplaats
- 08.00 uur We gaan vanaf die zijde de
duinen in en Siem stelt een mooie
route voor ons samen.
- 10.30 uur Terug bij de parkeerplaats
en gaan koffie drinken bij Caférestaurant de Ruigenhoek.

Aan deze wandeling zijn behalve 2 euro toegangskaartje geen kosten verbonden.
Heeft U ook een gezinskaart dan kunnen er meerdere personen gratis naar binnen.
Geef je z.s.m. op bij secretaris@dekolibri.com, maar uiterlijk 12 juni.
Vriendelijke groet,
Arno Ooms
Secretaris
P.s. Neem je camera mee!!

V.V. De Kolibri 2018
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Dagje uit met Kolibri
Zaterdag 12 mei was het dan zover. Een dagje uit naar Hoevelaken en Barneveld. Het was
droog en prachtig weer om een dagje weg te gaan. Om half negen moesten we verzamelen bij
het Victorhuis aan de Maandagse Wetering. We waren met 39 personen en konden op tijd
vertrekken.
Het eerste deel van de reis ging naar
Hoevelaken, niet via de snelweg maar een
attractieve route waarbij we mooie huizen en
tuinen konden bewonderen. Wat opviel was
dat er heel veel paarse rododendrons stonden
te bloeien, een heel mooi gezicht.
We gingen naar Tichelhaven groenbeheer.
Dit gezin heeft al generaties lang zeer
exclusieve parkietsoorten. In totaal hebben ze
zo’n 15 kooien buiten en 40 boven op de
V.V. De Kolibri 2018
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zolder. Helaas konden we niet boven kijken. Het zou het broeden te veel verstoren. Dus
hebben we eerst genoten van een kopje koffie met een lekkere gevulde koek.
Daarna hebben we de kooien buiten bekeken met mooie vogels. Wij
hebben helaas te weinig verstand van zaken om daar details over te vertellen.
Toen vertrokken we weer met de bus van “ Van der Laan”. Deze bus was grotendeels
gesponsord, waarvoor we heel dankbaar zijn omdat het dan betaalbaar blijft.
We gingen naar Barneveld, het pluimvee
museum. Hiernaast een overzicht van de hallen
waar het museum gevestigd is.
Toen we aankwamen was er op de
parkeerplaats ook een grote rommelmarkt die
we natuurlijk ook hebben bekeken.

Echter voordat we dat gingen doen hebben we
genoten van een heerlijke lunch in de
koffiekamer.

Hierna zijn we met z’n allen naar de veiling ruimte gegaan en hebben uitleg gekregen hoe dit
veilen vroeger in zijn werk ging. Dit gebeurde via een groot bord met een wijzer. Diegene die
het eerste drukt (en dan het meeste betaald) heeft de handel te pakken. Hieronder zie je hoe
zo een veiling kamer er uit ziet.

V.V. De Kolibri 2018
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Er werd iets verteld over de historie maar ook mocht er echt geveild worden. Voor sommigen
werd het wel een beetje verslavend. Wel erg leuk om te doen.
Hierna kon je binnen de exposities bekijken. Waarbij kuikens in bakken met lampen liepen en
deze mocht je oppakken. Er was ook een bak waarbij de eieren onder de lamp zaten en we
waren getuige van uit uitkomen van het jonge kuikentje wat een vermoeiende klus blijkt te
zijn.

Natuurlijk werden er ook nog machines gebruikt voor het verwerken van de eieren. Er stonden
er verschillende opgesteld.

Broedmachine

Kippen inpak machine.

Er is een groot binnen gedeelte maar ook een buiten gedeelte waar de verschillende kippen in
de hokken zitten. Deze hokken zijn genummerd. De eieren die gelegd worden zijn ook
genummerd. Dus als je eieren meeneemt dan weet je bij welke soort kippen dit hoort. Wij
hebben begrepen dat iemand eieren heeft meegenomen om deze uit te broeden in de
broedmachine.

V.V. De Kolibri 2018
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Hiernaast een overzicht van de kooien waar
de kippen in zitten.
Er waar heel veel soorten, grote kleine en
kippen met sokken.
Grappig om te zien.
Het was inmiddels 16:00 uur geworden en we gingen weer vertrekken naar restaurant
Zonneweelde. Er kwamen nog een aantal leden bij die niet met de bus waren meegegaan.
Ook hier was gelukkig een flink deel gesponsord, waarvoor onze dank.
Hieronder de kaart waar we uit konden kiezen
Het was overheerlijk en we
hebben echt genoten van deze
dag. Het was voor ons best een
beetje spannend omdat we
eigenlijk niemand kenden.
Echter we werden heel goed in
de groep opgenomen en met
bijna iedereen wel een praatje
gemaakt.
In de busrit terug, kregen we te
horen dat het gebruikelijk is dat
nieuwkomers een stukje
schrijven over het dagje uit met
de Kolibri leden. Nou dat is dan
bij deze gedaan.
Wij willen iedereen van de organisatie en de sponsoring heeeel hartelijk bedanken een gaan
zeker de volgende keer weer mee.
Margriet en Jan Does.

V.V. De Kolibri 2018
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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

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 juli 2018.
V.V. De Kolibri 2018
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Vogelgegevens
Sovon houdt via landelijke meetnetten trends en verspreiding van vogelsoorten in Nederland
bij. Daarnaast worden ontwikkelingen in de verspreiding van broedvogels en van wintervogels
systematisch gemonitord met periodieke landsdekkende atlasprojecten.
Soortinformatie
Sovon stelt populatietrends op landelijk, provinciaal en gebiedsniveauonline beschikbaar.
Vogelatlas
Via de Vogelatlas-website kunt u actuele (voorlopige) verspreidingskaarten raadplegen op
basis van het meest recente atlasproject (2012-2016). Gedetailleerde kaartbeelden met
duiding verwachten we eind 2018 te kunnen publiceren. De unieke atlasdatasets worden nu al
op maat gebruikt voor ruimtelijke modelleringen tot op regionaal niveau, waaronder
leefgebiedenkaarten en hotspotkaarten.
Natuurloket
Gegevens verzameld in het kader van de landelijke en provinciale vogelmeetnetten zijn, mits
in overeenstemming met de afspraken met bronhouders/waarnemers, te raadplegen via
de Nationale Databank Flora en Fauna. Losse aanvragen voor gegevens verlopen via het
Natuurloket.
Wat kunnen we verder voor u doen
Voor vragen over verspreidingsbeelden van vogels in het kader van bijvoorbeeld de inrichting
van de fysieke leefomgeving, de zeggingskracht en toepassingsmogelijkheden kunt
u contact met
ons opnemen.

V.V. De Kolibri 2018
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Ringenverslag 2017
Voor het kweekseizoen 2017 zijn er in totaal 4.325 ringen in diverse maten en
uitvoeringen besteld. Ter waarde van € 1.190,75 incl. 63 x € 2,50
administratiekosten en € 10,= aan spoedbestellingen a € 1,= per ring extra.
Specificatie per ringmaat:
Ringmaat
in mm

Blauw
0,21

2
2,1
2,3
2,5
2,7
2,8
2,9
3
3,2
3,5
4
4,5
5
5,4
6
6,5
7
Sub
totaal
Admin.
kosten
Spoed
kosten

50

Gean
od.
0,36

95
120
370

20

1135

205

200
135
495
285
245
120
60
10
30
3350

Cultuur Geanod Staal
0,31
0,46
1,78

20

10

200
290
65
10
80

10

665

20

35

20

10
290

Subtotaal
per
ringmaat
50
30
95
320
680
65
1350
90
235
135
495
285
265
120
60
10
40
4325

Totaal
€ per
ringmaat

10,50
10,80
19,95
87,20
174,80
20,15
315,25
29,40
54,60
28,35
103,95
59,85
58,65
25,20
12,60
2,10
9,90
1023,25
157,50
10,00
1.190,75

Totaal
€
V.V. De Kolibri 2018
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VOGELWEETJES
Vogelzang
Zingen voor vrouw en territorium
De zang wordt gebruikt om het territorium te verdedigen en een vrouwtje te lokken. De
meeste zangen bestaan uit een erfelijk deel en een improvisatiedeel (spreeuwen zijn hier sterk
in). Door het improviseren en het elkaar nazingen, ontstaan plaatselijk hele ‘vogeldialecten’. Er
zijn ook vogels die niet zingen. Zo kleppert de ooievaar met zijn snavel en roffelt de specht op
een boomstam.
Onopvallend of verstopt: hard zingen!
Onopvallende vogels moeten zich juist kenbaar maken met hun zang en zingen vaak hard,
terwijl andere vogels meer imponeren met hun verenkleed. En vogels die in een dichte
vegetatie leven en broeden, zingen vaak harder dan vogels in het open veld. Zo is het
‘hoempen’ van de roerdomp in een dichte rietvegetatie soms op twee kilometer afstand te
horen.
Zingen zonder stembanden
Vogels produceren geluiden niet met stembanden, maar met behulp van de zogenoemde
syrinx. Deze bevindt zich waar de luchtpijp zich splitst naar de longen. Enkele families, zoals
sommige pinguïns, ooievaars en gieren hebben geen syrinx.
Hoe gespierder deze syrinx, hoe ingewikkelder de zang. Het vocabulaire varieert daardoor
nogal. Sommige soorten kunnen wel meer dan twintig verschillende roepjes produceren, een
volwassen koolmeesman zelfs wel vijftig.
Waarover communiceren vogels?
Vogels kennen roepjes en zang. Een roep heeft niet altijd met voortplanting te maken, de zang
wel. Met roepjes kunnen vogels over van alles communiceren:
Lokroep. Om soortgenoten te lokken en soms voor het markeren van een territorium.
Contactroep. Om de groepsband te onderhouden. Speelt ook een rol bij de paarband van
vogels. Mannetjes stemmen hun geluid af op dat van hun vrouwtje, zodat verschillende
paartjes anders klinken.
Alarmroep. Wordt bij gevaar gebruikt. Dit zijn meestal ijle, korte geluidjes die voor roofdieren
moeilijk te traceren zijn. Alarmroepjes van verschillende soorten lijken op elkaar, zodat ook
andere soorten worden gewaarschuwd. Roofvogels laten hun plannen vaak varen als ze
alarmroepjes horen.
Bedelroep. Stimuleert de ouders om de jongen te voeren. Bij sommige soorten door het
vrouwtje gebruikt om de paarband met het mannetje te verstevigen en hem om voedsel te
vragen.
V.V. De Kolibri 2018
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Welke vogel zingt ’s nachts?
Roodborst. Als je ’s nachts een vogel hoort zingen is het meestal de roodborst (familie van de
nachtegaal!). Ze zingen ook volop buiten de broedperiode, dus je kunt ze het hele jaar horen,
dag en nacht.
Nachtegaal. Dit is de meest bekende nachtzanger. Toch zal je hem niet zo vaak horen als de
roodborst, want hij is minder algemeen en trekt weg na het broedseizoen naar zuiden. In de
duinen bijna niet te missen.
Merel. De merel zingt niet de hele nacht, maar zo’n half uur of drie kwartier voor
zonsopkomst. Het is de eerste vogel die ’s ochtends begint met zingen, niet veel later gevolgd
door de zanglijster.
Vogels in cijfers
Hoe hoog vliegen vogels?
Dit is afhankelijk van de soort en de weersomstandigheden. Hieronder staan wat maximale
vlieghoogtes. Over het algemeen vliegen vogels echter veel lager en wordt de maximale
hoogte alleen bereikt tijdens de trek.
Hoogte
Soorten
7500 m.
Ganzen. De Indische gans vliegt op die hoogte dwars door de Himalaya
7000 m.
Bonte strandlopers en kanoetstrandlopers tijdens de trek
6000 m.
Grutto’s en wulpen op hun trek naar het zuiden
3000 m.
Lijsters tijdens najaarstrek vanuit Scandinavië
2100 m.
Torenvalken, houtduiven
1800 m.
Gierzwaluw, kieviten
1500 m.
De meeste zangvogels trekken niet boven dit niveau
1200 m.
Kleine zangvogels die ’s nachts van Nederland naar Engeland vliegen
900 m.
Dagtrekkers, zoals spreeuwen of vinken
150 m.
Vele vogels komen in hun leven niet boven dit niveau
Hoe zwaar zijn vogels?
Enkele voorbeelden:
Pimpelmees
15 gr
Gierzwaluw
45 gr
Grote bonte specht
100 gr
Kievit
210 gr
Houtduif
480 gr
Bosuil
520 gr
Zwarte kraai
620 gr
Buizerd
1250 gr
Ooievaar
4700 gr
Knobbelzwaan
ca 13000 gr
V.V. De Kolibri 2018
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Andries van der Gugten
Marketing en communicatie
M
T
E
W

+31 252 277 102
+31 252 200 000
andries@pwa.it
www.pwa.it

PWA B.V.
Pletterij 1F
2211 JT Noordwijkerhout
Nederland
Postbus 87
2215 ZJ Voorhout
Nederland
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Voor al
uw
vogelbenodigdheden en
diervoeders

JET
Assortiment vogelbenodigdheden:
− Vele soorten nestmateriaal
− Div. broedblokken
− Kweekkooien
− Voorfronten (div. maten)
− Div. soorten bodembedekking
− T.T. materialen
− T.T. hoezen / tassen
− Div. soorten T.T. kooien
− 2K verf wit / zwart
− Koudijs producten
− Tevens volièrebouw
−

ACTIE
Wit nestmateriaal
1 zak van € 4,25 voor
€ 3,75.
Cocos inlegnest voor
kanarie van € 0,95
voor € 0,75.
Op is op !!!

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

Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, Kangoeroe etc.
Eerste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Vollenhove
Laatste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt
Noordwijkerhout
Vogelmarkt
: Zwolle
Vogelmarkt
: Assen
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet)

Jet van de Kamp
06–30338192 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar )
Woensdagavond bezorgavond, op afspraak is afhalen
mogelijk
www.jetvogelvoer.nl

Harderwijk

ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET
V.V. De Kolibri 2018
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Wie kweekt wat?
Ben Zwetsloot
06-17101376

Henk Haasnoot
0252-377097

Kweker van Roodvleugelparkieten en
pruimekoppen

Kweker van Neophema
mutaties

Peter Honsbeek
06-53410173

Arno Ooms
06-44048090

Kweker van Valk-, Grasen Koningsparkieten

Kweker van Poicephalus
soorten

Rein Schoonderwoerd
0252-519992

Oege Rinzema
0252-220646

Kweker van Brilvogels en
Buulbuuls

Kweker van Zebravinken

Piet Lommerse
06-51559358
Kweker van Engelse
Grasparkieten

Wilt u een
persoonlijke
advertentie?

Hoe?

Voor 7,50 per jaar
staat u ook hier
Foto met gegevens naar Secretaris, 7,50 naar Penningmeester o.v.v. naam

V.V. De Kolibri 2018
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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??
V.V. De Kolibri 2018
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
5
5
10
2
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Doos

Kanariezaad
Tropenzaad
Parkietenzaad
Gr. Parkietenzaad
Volierezaad
Wildzangzaad
Postuurzaad
Agapornidezaad
Neophemazaad
Onkruidzaad
Schelpenzand
Beukensnips
Cede kan. of Parkiet
Wittemolen eivoer
Wittemolen eivoer
Trosgierst Chinees
Trosgierst Chinees

€ 22,00
€ 18,50
€ 15,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 25,50
€ 24,00
€ 18,50
€ 18,00
€ 21,00
€ 6,00
€ 8,50
€ 20,50
€ 14,50
€ 25,00
€ 8,00
€ 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.
V.V. De Kolibri 2018

22

Noordwijkerhout

Nog even en de Koolmezen leggen hun eerste ei in februari
Uit het jaarverslag van de landelijke werkgroep NESTKAST blijkt dat in 2017 de nestbouw en
eileg van onder andere Koolmees en Ringmus zeer vroeg op gang kwam. Door de koele
tweede helft van april en de lage voedselbeschikbaarheid was het nestsucces van de
Pimpelmees het laagst sinds het begin van de meetreeks in 1982. Het aantal Pimpelmezen dat
een vervolglegsel had was juist opvallend groot.
Meer dan honderdduizend eieren
In 2017 ontving NESTKAST gegevens van 17.289 nestkasten, ingestuurd door 157
deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon controleurs, verdeeld over 319 terreinen.
Ook werden voor het eerst meer dan honderdduizend eieren geteld!
Eerste eileg recordvroeg voor diverse soorten
Doordat maart zeer warm was met aan het einde van de maand een temperatuurpiek, kwam
de nestbouw en eileg van de mezen zeer vroeg op gang. De gemiddelde eerste eilegdatum van
de eerste legsels van de Koolmees was met 17 april erg vroeg. In Dendermonde, België, werd
een eerste eileg al op 3 maart gemeld. De gemiddelde eerste eilegdatum van de eerste legsels
van de Pimpelmees was, net als bij de Koolmees, erg vroeg; op
11 april. Ook andere vroege soorten zoals de Zwarte mees
(gemiddelde eerste eileg op 16 april) en de Boomklever
(gemiddelde eerste eileg op 6 april) waren recordvroeg, net als
de Ringmus. Hoewel de gemiddelde eerste eidatum bij de Bonte
vliegenvanger gemiddeld was, kon er wel een recordvroege
eerste eileg worden opgetekend op 9 april uit het Liesbos bij
Breda. De andere soort die in Afrika overwintert, de Gekraagde
roodstaart, begon laatgemiddeld net als de Spreeuw en
Holenduif.
Boomklever (Bron: J.A. Wagenaar)
V.V. De Kolibri 2018
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Laagste nestsucces Pimpelmees ooit
In 2017 hebben Koolmezen en Pimpelmezen gemiddeld ruim een dag gewacht hebben met
het beginnen met broeden nadat het laatste ei was gelegd. Dit doen ze als ze verwachten dat
er bij het uitkomen van de eieren, dertien dagen later, toch (nog) geen rupsenpiek lijkt te
komen.
Ook de totale beschikbaarheid van voedsel viel tegen getuige de maximale biomassa van het
voedsel die bijvoorbeeld door het NIOO-KNAW in Oosterhout, Gelderland werd gemeten.
Door de koele tweede helft van april en de lage voedselbeschikbaarheid is het nestsucces van
de Koolmees laaggemiddeld en voor de Pimpelmees zelfs het laagst sinds het starten van de
tijdsreeks in 1982 (gegevens Meetnet Nestkaarten, Sovon/CBS)! Opvallend daarentegen was
het hoge broedsucces, in vergelijking met voorgaande jaren, van de vervolglegsels die meestal
in de warme mei- en junimaanden werden grootgebracht. Ook indicatief voor een goede
tweede helft van het broedseizoen is het hoge vervolglegselpercentage voor de Koolmees
(23,6%) en de Pimpelmees (10,6%). Dit is in beide gevallen vijf tot zes keer hoger dan vorig
jaar, Koolmees 4,8% in 2016 en Pimpelmees 1,6% in 2016.
Het nestsucces van een andere vroegbroeder, de Boomklever was gemiddeld en voor de
Zwarte mees heel hoog. De Bonte
vliegenvanger had net als de Bosuil een laag
gemiddeld nestsucces, de Ringmus en
Holenduif zelfs recordlaag! Voor de
Holenduiven was dit, voor het vierde jaar op
rij, een heel slecht jaar, het slechtste
nestsucces over de tijdreeks vanaf 1984.
De Gekraagde roodstaart had, net als de
Spreeuw een hooggemiddeld nestsucces.
Legselgrootte
Koolmees en Pimpelmees herstelden zich
enigszins van een reeks van jaren waarin de
legselgroottes spectaculair kleiner werden
maar de Zwarte mees herstelde (nog) niet,
en liet de kleinste legselgrootte sinds 1982
zien. We weten nog niet wat de oorzaak van
deze verkleining geweest is. Ook de
Boomklever en Holenduif lieten
laaggemiddelde legselgroottes zien. Die van
Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart
en Spreeuw waren gemiddeld en die van de
Ringmus zelfs hooggemiddeld.
Ringmus (Bron: Jan van der Geld)
V.V. De Kolibri 2018
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Kalkeieren en een Roodborst met twee nestkommen in één kast
In het jaarverslag zijn ook een aantal artikelen te vinden over de effecten van kalkgebrek op
koolmeeslegsels, maar ook meer anekdotische verhalen als het risico van het gebruik van
paardenhaar door Koolmezen en een Roodborst die twee legsels achter elkaar heeft in
dezelfde nestkast maar daarvoor twee nestkommen maakt.

Hoe oud wordt een vogel?
Dankzij ringonderzoek weten we hoe oud vogels kunnen worden. Nu worden de meeste vogels niet
zo oud, doordat ze worden gepakt door roofvogels, katten of dood worden gereden door auto’s. Een
koolmees bijvoorbeeld wordt gemiddeld maar een jaar oud. In extreme gevallen kunnen ze veel
ouder worden. Hieronder is een lijst opgenomen met maximale leeftijden van vogels. Het is best
mogelijk dat een vogel nog ouder kan worden dan in deze lijst is aangegeven.
Turkse tortel
Groene specht
Kramsvogel
Staartmees
Winterkoning
Zwarte mees
Huiszwaluw
Zwartkop
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Goudhaantje
Goudvink
Grauwe vliegenvanger
Holenduif
Putter
Witte kwikstaart
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Grote bonte specht
Heggenmus
Matkop
Glanskop
Groenling
Grote lijster
Pimpelmees
Ringmus
Vink
Waterhoen
Koolmees
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4 jr
5 jr
5 jr
5 jr
5 jr
5 jr
6 jr
6 jr
7 jr
7 jr
7 jr
8 jr
8 jr
8 jr
8 jr
8 jr
9 jr
9 jr
9 jr
9 jr
9 jr
10 jr
10 jr
10 jr
10 jr
10 jr
10 jr
11 jr
12 jr

Huismus
Roodborst
Houtduif
Kauw
Zanglijster
Ekster
Kerkuil
Boerenzwaluw
Steenuil
Torenvalk
Gaai
Knobbelzwaan
Koperwiek
Merel
Roek
Spreeuw
Bosuil
Gierzwaluw
Wilde eend
Kokmeeuw
Blauwe reiger
Nrdse pijlstormvogel
Jan van Gent
Eidereend
Kleine rietgans
Ooievaar
Scholekster
Nrdse stormvogel
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13 jr
13 jr
14 jr
14 jr
14 jr
15 jr
15 jr
16 jr
16 jr
16 jr
18 jr
19 jr
19 jr
20 jr
20 jr
20 jr
21 jr
21 jr
29 jr
33 jr
35 jr
37 jr
37 jr
37 jr
39 jr
39 jr
43 jr
43 jr
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Vogelbestand
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen

Roodkop papegaaiamadine
Roodoor buul buul
Roodsnavel
Spitsstaartamadine
Roodsnavel
Spitsstaartamadine
Roodsnavel
Spitsstaartamadine
Roodsnavel
Spitsstaartamadine
Schamalijster
Sneeuwkruintapuit
Spitsstaart Bronzeman
St.Helena fazantje
Timor Zebravink
Timor Zebravink
Tijgervink
Tijgervink
Vuurvink
Wielewaal
Witoorbuulbuul
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zebravinken
Zilverbekje
Zilverbekje

W.P.Anthonissen
J.P.C.M.Nederpel

0252-375668
06-51612036

J.C.Elstgeest

023-5848543

O.Rinzema

0252-220646

Chris Verdegaal

0252-373531

J.Witteman
R.Tjoelker
J.P.C.M.Nederpel
O.Rinzema
O.Rinzema
W.P.Anthonissen
M.van Duin
O.Rinzema
C.G.A.v.d.Ven
S.Rinzema
J.P.C.M.Nederpel
R.H.Schoonderwoerd
W.P.Anthonissen
M.van Duin
J.C.Elstgeest
A.H.v.d.Meer
O.Rinzema
S.Rinzema
C.A.J.Turenhout
Chris Verdegaal
O.Rinzema
Chris Verdegaal

0252-518983
06-26931710
06-51612036
0252-220646
0252-220646
0252-375668
06-12678579
0252-220646
0252-374150
0252-220646
06-51612036
0252-519992
0252-375668
06-12678579
023-5848543
0252-376624
0252-220646
0252-220646
0252-374849
0252-373531
0252-220646
0252-373531

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