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Uitgifte maandblad november 2019 medio  
26 oktober 2019 

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

LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Arno Ooms

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

vacature

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)

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

Coördinator Vogelbestand

H.J. Haasnoot (Henk)

Guldemondvaart 23

2211 JA Noordwijkerhout

0252-377097

h.haasnoot@kpnplanet.nl

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

Ingrid Wesseling       Loterij

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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Vogelbeurs. 

Vandaag ben ik met Jos Elstgeest naar Zwolle afgereisd. Een wagen vol 
met kooien en in iedere kooi het juiste aantal vogels zoals het nu 
eenmaal hoort. 
Iedereen weet dat, mag je aannemen? Om 7.00 uur arriveerden wij 
toevallig gelijk met een aantal andere Kolibri-leden. Gelukkig konden we 
de auto kwijt. Van bezoekers hoorden ik dat het parkeerterrein vol was, 
en zij in de nabijheid maar een plekje moesten vinden. Ondanks dat zij 

wel een parkeer entreekaart via internet hadden aangeschaft. Binnen in de hal was het een 
komen en gaan handelaren en vogelliefhebbers. Een wirwar van talen kwamen je tegemoet. 
Vooral in de middelste hal kon je over de mensen lopen zo druk was het. 
Wat mij opviel was de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan putters. Qua prijs kan dat 
nooit goed gaan, dat zie je ook bij de pruimkop mutaties. Voorheen zag je geen mutaties en nu 
volop. De veel gehoorde kreet “over een paar jaar ligt de vogelliefhebberij op zijn gat” kan ik 
mij niets bij voorstellen. Zeker niet als ik zie hoeveel mensen op de markt in Zwolle komen. En 
het zijn zeker niet allemaal ouderen. 
Donderdag 10 oktober komt de medewerkerslijst voor de komende tentoonstelling weer aan 
bod. Wilt u hier ook aan mee werken wij noteren u graag. Handjes zijn er nooit genoeg. Naast 
de lijst ontvangen wij ook graag uw inschrijfformulier voor de komende show. Hebt u er 
moeite mee om deze in te vullen wij helpen u graag. 
Na de tentoonstellings perikelen hebben we een open podium. Geef aan Arno door als u ook 
wat wil vertellen.  
Op de afgelopen rayonvergadering hebben we de papieren voor de rayontentoonstelling 
ontvangen. Deze wordt weer gehouden bij de Diamantvink in Roelofarendsveen Wilt u voor 
ons meedoen, Oege verzorgt de inschrijving hiervan. Wij willen graag 50 vogels inzenden doe u 
best. 
Aanstaande vrijdag 4 oktober is de districtsvergadering, daar ontvangen wij dan de papieren 
voor de districtstentoonstelling. Deze wordt gehouden in Hellevoetsluis op woensdag 18 t/m 
zaterdag 21 december aanstaande. Papieren kunt u bij mij afhalen of via de website 
WWW.SDZH.nl 
Cees Diepstraten de nieuwe voorzitter van het district verzorgde afgelopen ledenavond de 
tafelkeuring. Hij was niet te stoppen wat betreft de verzorging en de voeding van onze vogels. 
Hij is de man van meten is weten. Ook gaf hij en zijn vrouw Joke ringlijnen aan waar aan onze 
vogels volgens de standaarden aan zouden moeten voldoen wat betreft de aanwezige vogels 
Een zeer leerzame avond. 
Morgenochtend is het weer Bingo in mijn huis. Alle prijzen worden voor de dag gehaald om de 
aanstaande bingo avond weer te vullen. Ook de prijzen voor de komende tentoonstelling 
krijgen een grondige inspectiebeurt. Zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. De 

http://www.sdzh.nl/


V.V. De Kolibri 2019                             4                                    Noordwijkerhout 

 

prijzencommissie heeft het er maar druk mee. Of zij geslaagd zijn kan met zien op de Bingo 
avond donderdag 17 oktober aanstaande. 
Graag hoop ik u te onmoeten op donderdag 12 oktober voor de TT vergadering en open 
podium, en daarna 17 oktober op de Bingo, dit is ook voor mannnen. Komt u niet maar wilt u 
wel inzenden of helpen met de tentoonstelling laat het mij weten. 
 

Graag tot de volgende keer. 

B. Zwetsloot  vrz.   

 

Agenda 2019  V.V. De Kolibri          

28 september Vogelmarkt 
  11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
10 oktober TT-vergadering + Open Podium 

o.a. Medewerkerslijst,  
    Open Podium 
    o.a. Rein Schoonderwoerd met foto’s Gambia deel 2 
  20.00 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
    Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
17 oktober Bingoavond 
    3 ronden bingo, loterij, 3 ronden bingo 
    Vele mooie prijzen zijn te winnen. 
    Iedereen welkom dus neem familie, vrienden en kennissen mee. 
  20.00 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
26 oktober Vogelmarkt 
  11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
30 oktober Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
31 november TT Keuring (organisatie) 
01 november TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
02 november Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
03 november Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
03 november Uitkooien     17.00 uur  
14 november Sprekersavond  (Piet Barnhoorn, Vogels in de natuur) 
30 november Vogelmarkt 
12 december Uitreiking prijzen TT 
28 december Vogelmarkt 

Let Op !! 

Nieuwe tijd Vogelmarkt 

11.30 uur tot 14.30 uur 
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Duin J.M. van Noordwijkerhout 1-10 

Ooms A.A. Voorhout 4-10 
Gulik J.HR van Noordwijk 5-10 

Keizer N. de  Lisserbroek 15-10 
Nulkes P.G. De Zilk 15-10 

Verdegaal Chr. Noordwijkerhout 21-10 

Schaap P. Noordwijk 22-10 
Hagenaars P. Katwijk 23-10 

Compier G. Heemstede 24-10 
Nassar S. Hoofddorp 25-10 

Berg N.L.W. vd Noordwijkerhout 26-10 
Floor A.W.P. Velsen Noord 26-10 

Rotteveel R Voorhout 26-10 

Rinzema O. Voorhout 29-10 

  1    8   

 3  5  7  6  

8        4 

 2  4  1  9  

    5     

 8  6  9  1  

6        5 

 5  1  8  3  

  4    2   

Wie vindt het leuk om een taak 
binnen de vereniging op zich te 
nemen.  

- Materiaalcommissaris 
- Organisatie Fietstocht 
- Organisatie Jaarlijks dagje 

uit 
Geef je op bij het bestuur. Het 
kan natuurlijk een persoon zijn 
maar ook een groepje. Vele 
handen maken licht werk !! 

Spreuk van de maand: 

Als vinken helder slaan, is 't mooie weer gedaan. 
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Vogelbescherming: wijs Bruine Bank aan als beschermd gebied voor 
alken en zeekoeten 

Vogelbescherming Nederland heeft Carola Schouten, de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, opgeroepen om het zeegebied dat bekend staat als 'de Bruine Bank' aan te 
wijzen als Natura 2000 gebied voor alken en zeekoeten. De overheid is al langer van plan om 
de Bruine Bank aan te wijzen als beschermd natuurgebied, maar tot op heden is dat nog niet 
gebeurd. 

De Bruine Bank is een permanent overstroomde zandbank in de Noordzee op ongeveer 80 

kilometer ten westen van IJmuiden. De Bruine Bank is belangrijk voor meer dan 80 

vogelsoorten, zoals de noordse stormvogel, jan-van-gent, grote jager, zilvermeeuw, kleine en 

grote mantelmeeuw, drieteenmeeuw, zeekoet en alk. De Bruine Bank heeft een oppervlakte 

van ruim 128.000 hectare, waarmee het ongeveer even groot is als het IJsselmeer. 

Zwarte zeekoet (Bron: SeanMack) 

Genoeg getreuzeld 

De overheid heeft al enige tijd geleden de Bruine 

Bank aangewezen als Natura 2000 gebied, maar tot 

op heden is dat nog niet gebeurd. Natura 2000 

gebieden zijn de pareltjes van de Europese natuur, 

waardoor ze beter beschermd zijn. In de Bruine Bank 

verblijven grote aantallen alken en zeekoeten. Zij 

gebruiken het gebied voor de rui van winter- naar 

zomerkleed en als foerageergebied om een goede 

conditie op te bouwen voor de trek naar hun 
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broedgebieden. Om deze zeevogels de bescherming te geven die ze nodig hebben, is het van 

belang om de Bruine Bank aan te wijzen als Natura 2000 gebied. De Bruine Bank valt deels 

onder de plannen om windparken op zee te realiseren. Dit mag echter geen reden zijn om de 

aanwijzing te vertragen. Bij de aanwijzing van Natura 2000 gebieden mag namelijk geen 

rekening worden gehouden met economische motieven. 

Andere belangrijke vogelgebieden op zee 

Zeekoet (Bron: René van Rossum) 

In de brief aan Schouten is gelijktijdig een verzoek 

gedaan om nader onderzoek te laten uitvoeren naar 

andere belangrijke vogelgebieden in de Noordzee. Dit 

verzoek is mede ingediend namens het Wereld Natuur 

Fonds, de Good Fish Foundation, Stichting de 

Noordzee, Vereniging Natuurmonumenten en de 

Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. 

Vogelbescherming verzoekt de Minister om nader onderzoek te laten uitvoeren om vast te 

stellen of zij inderdaad moeten worden aangewezen als beschermd gebied voor zee- en 

kustvogels. 

Tekst: Vogelbescherming Nederland 

Foto's: René van Rossum; SeanMack 
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Noteer alvast in je agenda. 
 
Opening Onderlinge 
Tentoonstelling  
De Kolibri 
 
Vrijdag 1 november 20.00 uur 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
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Reglement en prijzenverdeling voor de 63e onderlinge  
vogeltentoonstelling  2019 van v.v.  ,, De Kolibri ” 

Noordwijkerhout en Omstreken 
 

Deze onderlinge tentoonstelling wordt georganiseerd door V.V. ,,De Kolibri ” 
Noordwijkerhout en Omstreken en zal worden gehouden in het verenigingsgebouw ,, De 

Duinklievers ”   Wagenmakerswerf 3   2211HR  
te Noordwijkerhout op: 1  t/m 3 November 2019 

 

Art.   1 
De inschrijving is opengesteld voor ieder lid c.q. gastlid van V.V. ,, De Kolibri ” , met 
inachtneming van art. 14 van het huishoudelijk reglement dat de contributie van het gehele 
jaar moet zijn voldaan. 
 
Art.   2 
Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. 
 
Art.  3 
Ingeschreven kunnen worden alle vogels vermeld in het vraagprogramma van de N.B.v.V. 
2015/2019 met uitzondering  van de groepen 1 t/m 9 te weten zang/ zang-kleurvogels.  

Art. 4 

- 1  Vogels vallend onder de B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de vereiste papieren in 
orde zijn en bij het T.T. secretariaat worden afgegeven bij het inschrijven. 
- 2  De papieren als bedoeld  in 4.1 zullen tijdens de duur van de T.T. onder beheer van de 
secretaris in de T.T. ruimte aanwezig zijn.  
- 3  Inzage in de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement is alleen toegestaan aan 
personen die zich kunnen legimenteren als ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. 
- 4  Op het moment dat de vogels vallend onder de B.U.D. met de eigenaar de ruimte van de 
tentoonstelling verlaten, zullen de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 aan de eigenaar worden 
teruggegeven. Daarmee is de wettelijke aansprakelijkheid jegens De Kolibri vervallen. 
- 5  Het bestuur van De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens het niet in orde 
zijn van de papieren als bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement. 
       
Art. 5 
De jeugd draait met de senioren mee, er worden extra prijzen beschikbaar gesteld , 1e, 2e en 3e 
over alle jeugd. 
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Jeugdleden zijn verenigingsleden , aangesloten bij de N.B.v.V. of gastleden  welke de leeftijd 
van 17 jaar nog niet hebben bereikt, ingeschreven kan worden indien men na 3 november 
2002 geboren is. Op het inschrijfformulier dient men duidelijk JEUGD, alsmede de 
geboortedatum te vermelden.  Alleen dan is de inschrijving voor de jeugd geldig. 

Art. 6 

De inschrijvingen gaan we regelen op de ledenavond van 10 oktober a.s.  Bij afwezigheid 
kunt u het ook voor 14 oktober inleveren bij Ben Zwetsloot Boekhorstlaan 42  2215 BD 
Voorhout Het inschrijfbedrag voor de eerste 15 vogels is vastgesteld op  € 0.75 per vogel, 
daarna wordt de prijs  € 0.50 per vogel jeugdleden gratis,  Derby  € 0.75  extra.   
De verplichte catalogus kost € 1,00, losse verkoop  € 2,00  
Het verschuldigde bedrag dient contant te worden voldaan bij inschrijving. 
 
Art. 7 
Voor de inbrengdatum  van de vogels ontvangt iedere deelnemer  een kopie van het 
inschrijfformulier dat dient als inbreng - en afhaalbewijs, tevens staan daarop vermeld de 
kooinummers. Deze dient voor het uitkooien. Zonder dit bewijs kunnen er GEEN vogels 
ingebracht/afgehaald worden. Afwijkende verzorging dient op het inschrijfformulier vermeld 
te worden. 
Het voer wat aangeboden wordt is standaard kanarie –, tropische –, gras – en grof 
parkietenzaad en universeel voer. Ander voer dient meegenomen te worden bij inbreng 
vogels.  
 
Art. 8 
Ingeschreven kunnen worden alle vogels volgens het vraagprogramma N.B.v.V. 2015/2019. 
A  vogels: eigen kweekvogels volgens vraagprogramma N.B.v.V. 2015/2019 met ringen van de 
N.B.v.V., en / of ringen van organisaties  welke zijn aangesloten  bij COM Nederland. 
B  vogels: overjarige eigen kweekvogels, vogels met ringen met eigen kweeknummer van de 
N.B.v.V., en / of ringen van organisaties  welke zijn aangesloten  bij COM Nederland, die 
volgens vraagprogramma niet meer mee mogen doen.  
C  vogels: open klasse vogels., vogels met of zonder ringen / of sexsringen. 
 
  
Geen gekleurde knijpringen A.U.B.               
Ringen van A en B vogels moeten naadloos gesloten zijn, van de juiste voorgeschreven maat, 
en leesbaar,  anders worden ze uitgesloten van deelname. Ook vogels met meerdere ringen 
worden niet gekeurd.  
Leden aangesloten bij een andere bond dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden + 
bewijs te overleggen, eventueel een wikkel van het maandblad of lidmaatschap kaart. 
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Art. 9 
De vogels zijn op de gangbare manier door de N.B.v.V. verzekerd. ( Dient opgegeven te 
worden op het inschrijfformulier ) Voor ziekte of sterfte tijdens de T.T. is het bestuur niet 
verantwoordelijk. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd c.q. uit de 
tentoonstellingsruimte verwijderd. 

Art. 10 

Het bestuur is verplicht om de ringen van de prijswinnaars te controleren. Bij 
onregelmatigheden worden de betreffende vogel(s) gediskwalificeerd. 
 
Art. 11 
Het inkooien c.q. inbrengen geschiedt onder toezicht van een T.T. medewerker op woensdag  30 
oktober 2019  van 17.00 uur  tot  20.00 uur. 
Bij het inkooien dient een inentingsbewijs voorhanden te zijn voor grondvogels, deze dient te 
worden overhandigd aan het T.T. bestuur, en blijft tijdens de keuring en tentoonstelling in het 
bezit van de organiserende vereniging.  Zonder inentingsbewijs worden deze vogels 
geweigerd. 
Leden met eigen kooien, deze moeten helder wit zijn, voorzien van witte gevulde voerbakjes 
en wit zand op de bodem. Bij grasparkieten en agaporniden wordt geen gebruik gemaakt van 
een zaadbakje, het zaad dient als bodembedekker 
 
Art. 12 
Tijdens de keuring op donderdag  31 oktober 2019  heeft niemand zonder toestemming van 
het T.T. bestuur toegang tot de zaal. 
 
Art. 13 
Na de sluiting van de T.T. mogen er geen vogels in de zaal blijven staan. 
 
Art. 14 
Van de vogels die in de prijzen zijn gevallen worden na de keuring foto’s  gemaakt. Welke 
vogels dit zijn is vooraf niet te bepalen. Een en ander gebeurt overigens op strikt 
verantwoorde wijze. Indien een inzender bezwaar maakt tegen het fotograferen dient hij dit 
gelijktijdig met de inschrijving schriftelijk kenbaar te maken.  
 
Art. 15 
In alle hoofdgroepen kunnen stammen ( 4 vogels ) en stellen (2 vogels) ingestuurd worden, 
vogels uit de stammen en stellen dingen NIET mee naar de individuele prijzen. Voor Derby  
(alleen A vogels ) is iedereen vrij om in te zenden Voor elke hfdgr 1 vogel zoals genoemd in art. 
16  Niet vergeten op het inschrijfformulier te vermelden. 
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Art. 16 
Naast de Algemeen kampioen en Jeugdkampioen zijn er volgens onderstaande groepen ook 
prijzen beschikbaar. De prijzen zullen door de keurmeesters worden aangewezen. In elke 
hoofdgroep valt een 1e prijs,  vanaf 16 vogels komt er een 2e prijs bij en vanaf  31 vogels   een 
3e prijs.  Vanaf 46 vogels per 15 vogels een extra 3e derde prijs. bij. Men kan kiezen tussen 
geldprijzen  € 10 - € 7.50 - € 5,-  of medailles,  invullen op het inschrijfformulier Vogels van de 
jeugd dingen mee naar deze prijzen, dat geldt ook voor de bondsmedailles. Voor elk jeugdlid is 
er een prijs beschikbaar. 
De Bondsmedailles worden toegekend aan de hoogst gewaardeerde vogels, m.u.v. 
Bondskruis.   
Het Bondskruis is alleen te winnen door een vogel met ringen van de N.B.v.V. Deze is te 
winnen in de groep kanaries, tropen en parkietachtige. Dit jaar valt hij in de parkietachtige. 
Ook valt er een prijs op de mooiste vogel van de show. Meeste vogels 90 punten of meer, dit 
geldt voor vogels in de klasse A – B en C. 
Bondskruis en bondsmedailles zijn niet te winnen door gastleden, deze prijzen zijn 
voorbehouden voor de leden die ingeschreven staan bij De Kolibri als N.B.v.V.  leden.  
 
grp De groepen zien er als volgt uit:  Vraagprogramma 2015 / 2019 
3 Kleurkanaries             Uit groep 3     
4 Postuurkanaries Gloster Consort / Corona                                4.401 t/m 4.418 
4 Overige Postuurkanaries  Overige klasse groep 4 
5 Zebravinken                                                                    5.001 t/m 5.006 
5 Zebravinken                                                                    5.009 t/m 5.035 
6 Japanse Meeuwen, Lonchura’s                                                             6.001 t/m 6.033 
7 Zilverbek, Loodbek, Parelhalsamadine  7.001 t/m 7.019 
8 Rijstvogel  8.001 t/m 8.008 
9 Gouldamadines                          9.001 t/m 9.006 
10 Australische Prachtvinken                            10.001 t/m 10.025 
11 Papegaaiamadines  11.001 t/m 11.010 
12 Tropische vogels  12.001 t/m 12.025 
13 Tropen OK                          13.001 t/m 13.011 
14 Hybriden ( Bastaarden )  14.001 t/m 14.002 
15 Europese cultuurvogels zaadeters                     15.001 t/m 15.175 
16 Europese vruchten en insecteneters  16.001 t/m 16.014 
17 Vruchten en insecteneters EK  17.001 t/m 17.003 
18 Kleine Grasparkieten  18.001 t/m 18.018 
19 Standaard Grasparkieten                                       19.001 t/m 19.018 
20 Forpussen                                       20.001 t/m 20.010 
21 Agaporniden                                             21.001 t/m 21.117 
22 Catharinaparkiet,Psilopsiagon en  22.001 t/m 22.021 
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Bolborhynchussoorten 
23 Neophema’s  23.001 t/m 23.015 
24 Valkparkieten                              24.001 t/m 24.008 
25 Psephotussoorten                            25.001 t/m 25.009 
26 Swiftparkiet en Kakariki                           26.001 t/m 26.004 
27 Overige Australische parkieten                          27.001 t/m 27.014 
28 Halsbandparkietenen andere Psittacula soorten  28.001 t/m 28.020 
29 Overige parkieten  29.001 t/m 29.026 
30 Lori’s, hang en vijgparkieten  30.001 t/m 30.011 
31 Lori’s,hang en vijgparkieten, papegaaien, 

Kaketoes en Ara’s OK  
 31.001 t/m 31.014 

32 Papegaaien, Kakatoe’s en Ara’s  32.001 t/m 32.008 
33 Grondvogels  33.001 t/m 33.010 
34 Duiven                       34.001 t/m 34.012 
 
Art. 17 
Om voor de prijzen in art 15 en 16 in aanmerking te komen, gelden de volgende 
minimumpunten   
- Enkelingen  :  Overige vogels 90,   Jeugd   89       
- Stammen    :  Overige vogels 360  Jeugd   356 
- Stellen         :  Overige vogels 180  Jeugd   178 
- Beneden de 90 punten worden geen prijzen toegekend voor senioren. 
 
Art. 18 
Behaalde prijzen worden uitgereikt op de TT vergadering 12 december 2019 
De niet afgehaalde prijzen neemt het bestuur nog 1 maal mee naar de vergadering van 9 
januari 2020, daarna vallen ze aan de vereniging. 
 
Art. 19 
De vogels moeten worden afgehaald op zondag  3 november 2019  +/-  17.30 uur. Het 
uitkooien geschiedt onder toezicht van een gemachtigde van de vereniging.  
 
Art. 20 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur. 
 
 
 
 
 
 

Let op! Het inschrijfformulier NIET meer inleveren bij Con vd Ven. 
WEL op de ledenavond van 10 oktober of bij Ben Zwetsloot te 
Voorhout. 
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***   Medewerkers lijst Onderlinge Tentoonstelling 2019  *** 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                   
Geachte leden, hierbij de lijst met medewerkers die zich hebben opgegeven om te helpen 
met het welslagen van de tentoonstelling. Bij voorbaat hartelijke dank voor Uw spontane 
medewerking!!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 
Voerploeg tijdens de TT 
                                                                                                                                                                                                                                   
Rad van avontuur                                                               
 
Kataloges verkoop                                                                                                                            
vrijdagavond  1 november   
20.00 uur - 22.00 uur     
Zaterdag    3 november                                                             
10.00 uur - 13.00 uur      
13.00 uur - 15.30 uur      
15.30 uur - 18.00 uur        
  
Zondag      3 november  
10.00 uur - 13.00 uur      
13.00 uur - 15.00 uur     
15.00 uur - 17.00 uur      
 
Enveloppe verkoop 
vrijdagavond  1 november  
20.00 uur - 22.00 uur     
Zaterdag    2 november 
10.00 uur - 13.00 uur      
13.00 uur - 15.30 uur      
15.30 uur - 18.00 uur      
Zondag     3 november  
10.00 uur - 13.00 uur      
13,00 uur - 15.30 uur     
15.30 uur - 17.00 uur     
 

Bardiensten  

zaterdag   2 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.     
zondag      3 november  van  10.00 uur – 12.00 uur.   ??????? 
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Zaal klaarmaken voor de avond 
Dinsdagmiddag 29 oktober 13.30 uur 
 
Vrachtauto vervoer dinsdagavond en zondagavond  L. van Gent  
Hulp bij het vervoer naar de tentoonstelingszaal 
Dinsdagavond 29 oktober 19.00 uur R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout 
 
Het opzetten van de tentoonstelling 
Woensdag   30 oktober 8.30 uur bij de Duinklievers  
Inkooien vogels 
Woensdagavond  30 oktober 17.00 - 21.00 uur bij de Duinklievers   
 
Helpers op de keuringsdag     
Donderdag    31 oktober  8.30 uur bij de Duinklievers 
Het afwerken en versieren  T.T. zaal  
Vrijdag   1 november   8.30 uur bij de Duinklievers 
Het uitkooien en opruimen  T.T. zaal  
Zondag  3 november vanaf  +/- 17.00 uur bij de Duinklievers 
 
Opgeven  voor de nog open plaatsen of bij verhindering melden bij 
B. Zwetsloot    tel. 06-17101376 
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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 
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 oktober 2019. 

mailto:info@4allprints.nl
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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

06-22634328.

Kweker van 

Pruimekopparkieten

Peter Honsbeek

06-53410173

Kweker van Valk-,  Gras- 

en Swiftparkieten

Piet Lommerse

06-51559358

Kweker van Engelse 

Grasparkieten

Rein Schoonderwoerd

0252-519992

Kweker van 

witoorbuulbuuls en 

Japanse Nagtegalen

Oege Rinzema

0252-220646

Kweker van Zebravinken

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 Kolibri Noordwijkerhout 
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 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?? 
 
 
 
 

Kent u ook een leuke gezellige vogelmarkt?  
Dan kunnen we die mogelijk toevoegen aan het rijtje 

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

    
20 kg Kanariezaad € 22,50 
20 kg Tropenzaad € 21,00 
20 kg Parkietenzaad € 18,00 
20 kg Gr. Parkietenzaad € 21,00 
20 kg Volierezaad € 21,00 
20 kg Wildzangzaad € 25,50 
20 kg Postuurzaad € 25,00 
20 kg Agapornidezaad € 21,00 
20 kg Neophemazaad € 21,00 
20 kg Onkruidzaad € 21,00 
20 kg Schelpenzand € 6,00 
15 kg Beukensnips € 9,00 
5 kg Wittemolen eivoer € 14,50 

10 kg Wittemolen eivoer € 25,00 
2 kg Trosgierst Chinees € 8,00 
1 Doos Trosgierst Chinees      € 36,50 
    

    

 
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 
 
 
 
 

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels. 
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Vogelbestand 
Papegaaien Geelwang Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Grijze roodstaart papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Groenvleugel Ara Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Bonte boer papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Jardine papegaai A.A.Ooms 06-44048090 
Papegaaien Meijer papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Meijer papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 
Papegaaien Meijer papegaai A.A.Ooms 06-44048090 

Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai P.N.M.v.Hage 0252-375118 

Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Nieuw Guinea Edel papegaai P.H.Honsbeek 06-53410173 

Papegaaien Rosé kakatoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Papegaaien Rosé kakatoe Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Triton kaketoe P.N.M.v.Hage 0252-375118 
Papegaaien Venuzuela Amazone Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Roestkop Caique geeldij Th.Hogervorst 0252-374472 

Papegaaien Zwartkop Caique Th.Hogervorst 0252-374472 
Parkieten Australische Konings  J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Aymara's P.Barnhoorn 071-3616472 
Parkieten Aymara's C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Bluebonnet  Red vented J.G.M.v.d.Veek 06-12777197 

Parkieten Blauwvleugels H.J.Haasnoot 06-22634328 
Parkieten Bourke's   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Bourke's   P.C.v.d.Berg 0252-377455 
Parkieten Bourke's   M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Bourke's   E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Bourke's   P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Parkieten Bourke's   R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Bourke's   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 
Parkieten Catharina C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Elegant E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Goudschouder A.T.M.Bierman 0252-420141 

 
 
 
 

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