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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
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

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

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

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. 

Uitgifte maandblad januari 2020 medio  
28 december 2019 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com


V.V. De Kolibri 2019                             3                                    Noordwijkerhout 

 

Huldigingen, 
Voor de opening van de tentoonstelling werden Oege Rinzema 40 jaar, 
Jan Pols, Peter van Schooten en John Gieteling ( met kennisgeving 
afwezig ) 25 jaar lidmaatschap N.B.v.V. gehuldigd. Daarna was het aan 
Cees Diepstraten om de TT te openen. De zaal was goed gevuld, en er 
was een gezellige sfeer. 
De show is goed verlopen, De vele medewerkers hebben zich van hun 
goede kant laten zien, Geen wanklank heb ik gehoord, het was een 
gezellig samenzijn. 

Dat mag ook wel eens worden gezegd. Ook de keuring liep vlotjes, er was zelfs een bijzitter bij. 
Nieuwe keurmeesters daar word ik blij van. 
Tijden het diner dansant melde Oege dat de tentoonstelling een positief resultaat liet zien. 
Ook daar doen we het voor.  
Een punt van aandacht mijnerzijds. Tijdens de tentoonstelling heb ik weinig leden van de 
vereniging mogen ontmoeten. Wat hebben je vogelvrienden ingezonden. Zij laten hun mooiste 
vogels zien. Zijn wij daar niet nieuwsgierig naar. Dat zou je verwachten, we hebben namelijk 
dezelfde hobby. Wat is er nou niet mooier als je vriend ook aandacht heeft voor jou vogels. 
Een punt voor volgend jaar om niet te vergeten te komen.  
 
Piet en Truus Barnhoorn hebben veel werk verricht om een dia-presentatie te maken. 
Donderdag 14 november jongsleden was het zover dat zij deze toonden. 
Na het zien van honderden prachtige opnames was het nog gezellig toeven in het Victorhuis. 
Beide bedankt, en een voorbeeld voor andere leden om ook iets te ondernemen. 
  
Einde van het jaar betekent ook weer dat het tijd is van de contributie betalingen. Hebt u geen 
automatische betaling wilt u deze dan zelf overmaken op onze bankrekening. NL34 RABO 
034.69.04.811 t.n.v. De Kolibri. Dit scheelt de penningmester een hoop werk als u dit verzorgt. 
Alvast bedankt namens hem. 
 
Het volgende maandblad ontvangt u pas weer eind december. Daarom alvast vanaf deze 
plaats heel veel plezier met de Sinterklaas viering. Daarnaast alvast mooie feestdagen met u 
familie en vrienden en een goed en gelukkige jaarwisseling toegewenst  
     
Arno heeft zoals voorgaande jaren de kampioenen en andere prijswinnaars allemaal weer in 
een presentatie vast gelegd. 
Op donderdag 12 december kunnen we dit allemaal aanschouwen en tevens worden dan de 
prijzen van de tentoonstelling weer uitgereikt Ik hoop u allen te ontmoeten 
Graag tot de volgende keer. 

B. Zwetsloot  vrz.   
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Agenda 2019  V.V. De Kolibri          

30 november Vogelmarkt 
  11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
12 december Uitreiking prijzen TT  
  20.00 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
28 december Vogelmarkt 
  11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
  Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poll R.J.J. vd Sassenheim 3-12 
Floris J De Zilk 4-12 

Hogervorst Th.H.J. Noordwijkerhout 20-12 
Noord E.M.van Warmond 25-12 

Duindam P.J.J.A. Voorhout 30-12 

 

Let Op !! 

Nieuwe tijd Vogelmarkt 

11.30 uur tot 14.30 uur 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 16 december 2019. 

Vogelvereniging De Kolibri  
wenst u Prettige Kerstdagen  
en een Gelukkig Nieuwjaar 
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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: 
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PRIJSWINNAARS ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2019

v.v. De Kolibri Noordwijkerhout & Omstreken
kooi punten

Algemeen Kampioen (Bondskruis) W. Anthonissen 364 93

Mooiste vogel TT E. Pronk 292 95

1 Kleurkanaries P. Hagenaars 36 93

2 Postuurkanaries Gloster Consort / Corona P. v. Schooten 69 94

3 Zebravinken M. v. Duin 99 94

4 Japanse Meeuwen, Lonchura's O. Rinzema 169 92

5 Zilverbekjes, Loodbekjes M. v. Duin 201 93

6 Rijstvogels M. v. Duin 239 92

7 Australische prachtvinken J.J.M. Witteman 247 91

8 Tropische vogels O. Rinzema 250 94

9 Europese Cultuurvogels / Zaadeters E. Pronk 292 95

10 Europese Cultuurvogels / Vruchten en insekteneters M.J. Geerlings 323 93

11 Kleur Grasparkieten C. Spruijt 329 92

12 Standaard Grasparkieten J.T.M. Beijk 335 92

13 Forpussen C.G.A. vd Ven 344 92

14 Agaporniden B.J. Zwetsloot 353 91

15 Aymaraparkiet P.J. Barnhoorn 354 91

16 Neophema's P.J. Barnhoorn 361 92

17 Swiftparkieten W. Anthonissen 364 93

18 Kampioen Stammen O. Rinzema 251-254 374

19 Kampioen Stellen M.J. Geerlings 312-313 184

20 Kampioen Derby O. Rinzema 109 92

21 Kampioen Open Klasse E. Pronk 304 92

22 Kampioen beste 5 vogels O. Rinzema 464 punten

23 Kampioen beste 10 vogels O. Rinzema 924 punten

24 Kampioen meeste vogels 90 punten of meer O. Rinzema 42 vogels

25 Hoogste gemiddelde over ingezonden vogels

M.J. Geerlings 

P.v. Schooten 91,50 punten  
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1 Rinzema O. 42 13 Hagenaars P. 5

2 Duin M. van 16 14 Plug B. 5

3 Geerlings M.J. 15 15 Spruijt C. 5

4 Pronk E. 10 16 Weijers A. 5

5 Rinzema S. 10 17 Hoogervorst F. 4

6 Floor A.W.P. 9 18 Ven C.G.A van der 4

7 Mooij C. de 9 19 Anthonissen W. 3

8 Noord E.M. van 9 20 Beijk J.T.M. 3

9 Verdegaal C. 9 21 Zwetsloot B. 3

10 Barnhoorn P.J. 8 22 Witteman J.J.M. 2

11 Verweij C.C. 8 23 Schooten P. van 1

12 Pols J. 6

MEESTE VOGELS VAN 90 PUNTEN EN MEER (A, B en C)
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BESTE 10 VOGELS (A+B) punten hoogste vogels

Rinzema O. 924 (1x94,2x93,7x92)

Geerlings M.J. 921 (1x93,9x92)

Duin M. van 916 (1x94,1x93,1x92,7x91)

Pronk E. 908 (1x95,1x92,3x91,3x90,2x89)

Floor A.W.P. 906 (1x92,5x91,3x90,1x89)

Noord E.M. van 906 (1x93,1x92,2x91,5x90,1x89)

Barnhoorn P.J. 905 (1x92,5x91,2x90,2x89)

Mooij C. de 905 (1x92,4x91,4x90,1x89)

Verdegaal C. 904 (1x92,3x91,5x90,1x89)

Verweij C.C. 903 (1x92,3x91,4x90,2x89)

Rinzema S. 902 (2x91,8x90)

Hagenaars P. 897 (1x93,4x90,4x89,1x88)

Ven C.G.A van der 895 (1x92,1x91,2x90,4x89,2x88)

Spruijt C. 894 (1x92,1x91,3x90,3x89,2x87)

Witteman J.J.M. 885 (1x91,1x90,2x89,4x88,2x87)

BESTE 5 VOGELS (A+B) punten  hoogste vogels

Rinzema O. 464 (1x94,2x93,2x92)

Duin M. van 461 (1x94,1x93,1x92,2x91)

Geerlings M.J. 461 (1x93,4x92)

Pronk E. 460 (1x95,1x92,3x91)

Noord E.M. van 457 (1x93,1x92,2x91,1x90)

Barnhoorn P.J. 456 (1x92,4x91)

Floor A.W.P. 456 (1x92,4x91)

Mooij C. de 456 (1x92,4x91)

Verdegaal C. 455 (1x92,3x91,1x90)

Verweij C.C. 455 (1x92,3x91,1x90)

Pols J. 455 (5x91)

Anthonissen W. 454 (1x93,1x92,1x91,2x89)

Plug B. 454 (1x92,2x91,2x90)

Hagenaars P. 453 (1x93,4x90)

Spruijt C. 453 (1x92,1x91,3x90)

Ven C.G.A van der 452 (1x92,1x91,2x90,1x89)

Rinzema S. 452 (2x91,3x90)

Beijk J.T.M. 451 (1x92,1x91,1x90,2x89)

Zwetsloot B. 450 (2x91,1x90,2x89)

Witteman J.J.M. 447 (1x91,1x90,2x89,1x88)  
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Klassement hoogste gemiddelde over alle door inzenders ingezonden vogels (A,B,C)

Inzender

totaal 

aantal 

punten

aantal 

vogels

gemidde

lde score
 aantal

1 Geerlings M.J. 1464 16 91,50

2 Schooten P. van 183 2 91,50

3 Pronk E. 1090 12 90,83

4 Floor A.W.P. 906 10 90,60

5 Barnhoorn P.J. 905 10 90,50

6 Hoogervorst F. 362 4 90,50

7 Plug B. 543 6 90,50

8 Mooij C. de 994 11 90,36

9 Noord E.M. van 1171 13 90,08

10 Beijk J.T.M. 540 6 90,00

11 Rinzema O. 6922 77 89,90

12 Anthonissen W. 629 7 89,86

13 Zwetsloot B. 539 6 89,83 180

Gemiddelde over alle vogels 30975 345 89,78

14 Weijers A. 718 8 89,75 165

15 Pols J. 897 10 89,70

16 Rinzema S. 1.344 15 89,60

17 Verdegaal C. 1701 19 89,53

18 Ven C.G.A van der 895 10 89,50

19 Hagenaars P. 1073 12 89,42

20 Spruijt C. 894 10 89,40

21 Duin M. van 4192 47 89,19

22 Verweij C.C. 1779 20 88,95

23 Witteman J.J.M. 972 11 88,36

24 Alsemgeest S. 262 3 87,33

Niet meegenomen vogels ABS en NG 22  
 

Puntenverdeling over totale tentoonstelling 2019

punten 95 94 93 92 91 90 89

aantal vogels 1 3 7 32 70 78 90

% van het totaal 0,3% 0,8% 1,9% 8,7% 19,1% 21,3% 24,5%

% 90 punten of meer 52,0%

punten 88 87 86 NG ABS totaal

aantal vogels 39 21 4 4 18 367

% van het totaal 10,6% 5,7% 1,1% 1,1% 4,9% 100,0%  
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 16 december 2019. 
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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 
 

 

Kweekverslag uit 2019 met de major putter 
Door: Ed Pronk  

 

Ik kweek sinds enkele jaren met 2 koppels Putters en het 

lukte me wel om jongen op stok te krijgen maar goede broed 

resultaten waren voor mij niet weggelegd.  Doorgaans per 

jaar maar 2 of 3 jongen op stok en dat is wat aan de magere 

kant met 2 koppels dacht ik zo. 

 

Door de lezingen die op onze verenigingsavonden werden 

gehouden ben ik me meer gaan verdiepen in gevarieerde 

voeding. Ik geef al mijn vogels putter/sijzen zaad maar vul dit tegenwoordig dagelijks aan. 

Vanaf de zomer ga ik regelmatig met de fiets op pad en pluk ik uit de natuur o.a. Veldzuring, 

Teunisbloem, bessen en Bijvoet waar al mijn vogels verzot op zijn. Dit komt ook hun kleur ten 

goede en het zuivert organen en verser zaad dan dit is er niet. Wat ik zeker belangrijk vind in 

een gezelschapsvolière en ik niet wil onderschatten is verveling. Mijn vogels moeten overdag 

lekker bezig zijn. 

In de rui periode, wintermaanden en naar het broedseizoen toe varieer ik met het geven van 

teunisbloemzaad, cichorei, chia, trosgierst, winterpeen, appel, broccoli, perle-morbide, besjes, 

pinkjes en buffalootjes. 

 

Met de kennis van het bovenstaande heb ik ook dit jaar gebroed met 2 koppels grote putters. De 

koppels krijgen vanaf maart ieder hun eigen broedgedeelte in de met planten begroeide volière 

mailto:info@4allprints.nl
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die ze dan wel weer moeten delen met een koppel sijsjes. Ervan uitgaande dat ik in het linker 

gedeelte een wildkleur man met wildkleur pop en in het rechter gedeelte een wildkleur man spilt 

voor satinet met een agaat pop heb zitten. 

 

Begin april zie ik dat er door de putters over de grond gescharreld wordt opzoek naar  

nestmateriaal in de vorm van takjes. Ik vind het nog wat aan de vroege kant maar als ik mijn 

vogels observeer en ze zo bezig zie begint het ook bij mij te kriebelen. 

 

Ik besluit op een mooie zonnige dag om eerst maar de hele volière schoon te maken voordat het 

broedseizoen begint. 

Medio april kan ik het niet laten en reinig en behandel ik de nestgelegenheden tegen luizen en 

hang 4 nestjes per broedgedeelte op en geef ze nestmateriaal. Meteen gaat de man de 

opgehangen nesten grondig onderzoeken en enkele dagen later is de keuze gemaakt en is een 

koppel bezig met het maken van een nestje. Het 2e koppel maak nog geen aanstalten en laat ik 

in dit verslag dan ook buiten beschouwing. 

Ik wil niet constant in de volière zijn om ze te storen dus laat ik ze hun gang gaan. Later in de 

week zie ik dat de pop op het nest blijft liggen en ga ik het nest voor het eerst controleren. Ik tel 

3 eitjes en laat het koppel de komende tijd met rust. Dan bijna 2 weken later spot ik de pop op 

het nest, ze is aan het voeren en als ik blijf observeren zie ik ook dat de man de sperrende 

jongen voert en dat is niet vanzelfsprekend bij putters. 4 dagen later wil ik gaan ringen dus ga ik 

eens een kijkje nemen in het nest hoe het ervoor staat. 

Ik tel 5 jongen van verschillende leeftijd en ik ring de grootste jongen, wat mij meteen opvalt is 

dat er kleurverschil zit in deze 5 jongen, er liggen 2 grijze en 3 wit bleke jongen in het nestje. 

Later in de week als alle jongen geringd zijn en de veertjes beginnen door te komen blijkt dus 

dat de man tevens split is voor satinet. 

Een verrassing, die ik toch leuk vind. Helaas gaat al snel door achterstand in de groei een satinet 

jong dood. De overige 4 jongen vliegen uit en worden gelukkig goed gevoerd door de man, toch 

gaat er een 2e satinet jong bol zitten en gaat dood. 

De pop begint aan het tweede legsel en daaruit komen 3 wildkleur jongen en 2 satinet jongen, 

maar helaas beide satinet jongen halen de groei-achterstand opgedaan in het nest niet meer in en 

gaan eveneens dood.  

 

Mijn constatering is dat de conditie van deze uitgekomen jongen van de mutatie satinet bij mij 

niet erg sterk is geweest ten opzichte van de wildkleuren, ondanks het verlies van de 4 satinet 

jongen heeft dit koppel uit 2 broedrondes 6 jongen putters op stok gekregen waarvan 1 satinet 

pop. Ik ga ervan uit dat er nu meer jongen op stok zijn gekomen vergeleken met voorgaande 

jaren door de variatie van voeding het hele jaar door.  

Ik vind het zeker de moeite waard om op dezelfde voet door te gaan en het met dit koppel 

aankomend broedseizoen nog eens te proberen. 
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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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Uilenkennis 
Vind jij uilen ook van die coole vogels? Met hun scherpe klauwen, grote ogen en 
haaksnavels zijn uilen een hele verschijning! Toch zie je ze niet vaak. Uilen zijn 
nachtdieren. Dit betekent dat als wij wakker zijn, uilen slapen. En als wij naar bed gaan, 
worden zij wakker. Wat je vast weleens hebt gehoord, is het geluid dat uilen maken, 
‘oehoe’ of ‘ping ping’ of ‘hoe hoe hoe’. Uilen zijn vogels. Toch ziet een uil er anders uit dan 
de meeste vogels. Wat vooral anders is aan een uil, is dat zijn grote ogen voorop zijn kop 
zitten en dat hij rondom zijn ogen allemaal veertjes heeft zitten. De klauwen aan de poten 
kunnen uilen ver spreiden. Dit maakt het makkelijker om een prooi in één keer te pakken. 

Wie grote oren heeft, kan goed… 

Ook al zijn ze niet goed te zien, een uil heeft grote oren. Deze oren zitten verstopt achter 
de veren die rondom zijn ogen zitten. De oren zitten niet op gelijke hoogte. Met deze oren 
kan een uil uitstekend horen. Het geeft de uil bijna superkrachten! Een uil weet precies 
waar een geluid vandaan komt en hoever weg dit is. Superhandig! 

 
Maar hoe kan een uil zien in het donker? 

Een uil heeft ander soort ogen dan wij 
hebben. Een uil heeft maar een héél klein 
beetje licht nodig om perfect te kunnen 
zien. Daarom kan een uil ’s nachts de 
kleinste beestjes nog zien lopen. 

Uilskuikens 

In het broedseizoen leggen uilen 
ongeveer 3 à 4 eieren. De vrouwtjesuil 
blijft in het nest op de eieren zitten om ze 
lekker warm te houden en uit te broeden. 
De mannetjesuil zorgt ervoor dat het 
vrouwtje voedsel krijgt. Zodra de kuikens 
uit het ei komen worden ze nog warm 
gehouden door hun moeder. Ook blijven 
de ouders dicht in de buurt en krijgen de 
kuikens stukjes prooi gevoerd. Net zolang 
tot ze uit het nest kunnen om te vliegen. 
Wanneer uilen broeden, ligt aan de 
uilensoort. De Bosuil broedt bijvoorbeeld 
van februari tot en met juni, de Steenuil in 
april en mei en de Velduil van april tot en 
met augustus. 
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Wat staat er op het menu? 

Uilen zijn vleeseters en jagen op voedsel als ze wakker zijn. Ze eten een prooi in één keer 
op! De botjes, haren en andere delen die de uil niet goed kan verteren, komen in een 
braakbal weer uit de mond van een uil. Door deze braakballen te onderzoeken, kun je 
zien wat een uil heeft gegeten. Wat op het menu staat van een uil, ligt aan het soort uil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soorten uilen 

In Nederland kun je zes verschillende soorten uilen vinden. Namelijk de Bosuil, de 
Ransuil, de Velduil, de Kerkuil, de Steenuil en de Oehoe. 

De Bosuil 

De Bosuil is de bekendste uil in Nederland. De uil heeft zwarte ogen en is bruin of grijs 
gestreept. Hij leeft het liefst op plekken waar veel bos is. Toch vindt de uil het ook niet erg 
om in parken en steden te broeden. Bosuilen zijn niet zo kieskeurig als het om hun 
voedsel gaat. Ze eten bijna alles wat ze maar kunnen vangen. Soms kunnen dit zelfs 
andere uilen zijn! 
Lengte: een Bosuil wordt tussen de 37 en 43 centimeter lang. De spanwijdte van de 
Bosuil ligt tussen de 94 en 104 centimeter. 

De Ransuil 

De Ransuil heeft oranje, gele ogen en lange, omhoogstaande oorpluimen. Het verenpak is 
aan de bovenkant roestgeel met grijsbruine spikkels. Daaronder zijn de veren wat lichter 
van kleur met brede, donkere strepen. De Ransuil leeft vooral in een open landschap, 
bijvoorbeeld aan de rand van het bos, met lage beplanting en hier en daar een struikje of 
een bosje. Ransuilen eten vooral kleine zoogdieren, zoals muisjes. Ook lusten ze ratten, 
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kikkers, insecten en vogeltjes, zoals musjes en vinkjes. 
Lengte: een Ransuil wordt tussen de 35 en 37 centimeter lang. De spanwijdte van de 
Ransuil ligt tussen de 84 en 95 centimeter. 

 
 

De Bosuil is de bekendste uil in Nederland.  

De Velduil 

Velduilen lijken een beetje op Ransuilen, maar 
hebben hele korte oorpluimpjes die je bijna niet 
ziet. De bovenkant van het verenpak is 
donkerbruin en geelwit gevlekt. De onderkant is 
wit-gelig met smalle donkere strepen. Velduilen 
hebben fel gele ogen waaromheen zwarte 
veertjes groeien. Verder is het gezichtje van de 
Velduil licht van kleur. De velduil woont ook in 
een open landschap, zoals heide- en 
moerasgebieden of ruige graslanden en duinen. 
Velduilen zijn gek op veldmuizen. Daarnaast 
eten ze soms ook een spits- of bosmuisje, 
konijnen of vogels. 
Lengte: Velduilen zijn ongeveer 37 tot 39 

centimeter lang en hebben een spanwijdte van 95 tot 110 centimeter. 

De Kerkuil 

Kerkuilen zijn makkelijk te herkennen door hun hartvormige gezicht. Dat hart is altijd 
lichter van kleur dan de rest van de veren. Het verenpak is goudbruin met vlekken aan de 

onderkant. Kerkuilen wonen in een (half)open 
landschap, zoals boeren land. De Kerkuil heet niet 
voor niets Kerkuil, hij schuilt graag in kerktorens of 
schuren. Kerkuilen eten vooral veldmuizen, maar 
ook spits- en woelmuizen lust hij graag. 
Lengte: Kerkuilen worden ongeveer 33 tot 39 
centimeter lang en hebben een spanwijdte van 82 
tot 99 centimeter. 
 

 

 

De Steenuil 
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De Steenuil is een kleine uil. De ogen van de Steenuil zijn geel en de veren zijn grijsbruin 
met witte vlekken. Het liefst broeden Steenuilen in landbouwgebieden. Een paartje zoekt 
dan een schuurtje, boom met een hol of een nestkast op. Steenuilen vinden muizen erg 
lekker. Op de broedplekken zijn er alleen steeds minder muizen. Dit komt omdat 
boerderijen steeds schoner worden. Hierdoor heeft de Steenuil het steeds moeilijker. 
Verder staan er op het menu van een Steenuil insecten, regenwormen en af en toe een 
vogel. 
Lengte: een Steenuil wordt maar tussen de 23 en 28 centimeter en zijn spanwijdte ligt 
tussen de 50 en 56 centimeter. 

De Oehoe 

De Oehoe is nog niet zolang in 
ons kikkerlandje. Deze uil is 
pas sinds 1996 bij ons komen 
broeden. Er zijn dan ook nog 
niet zoveel broedparen te 
vinden. Deze uilen zijn de 
grootste uilen die je kunt 
vinden in Europa! Hun naam 
hebben ze te danken aan het 
geluid dat ze maken. Dit geluid 
klinkt als “Oehoe”. De ogen 
van een Oehoe zijn oranje, de 
veren zijn geelbruin met 
zwarte strepen. Oehoes eten vooral duiven, maar vinden een konijn of een egel op z’n tijd 
ook erg lekker. 
Lengte: een Oehoe wordt ongeveer tussen de 59 en 73 centimeter. De spanwijdte ligt 
tussen de 138 en 170 cm. Wat een enorme vogel zeg! 

Veilig in het verkeer? 

Elk jaar gaan er veel uilen dood, omdat ze tegen rijdende auto’s aanvliegen of worden 
aangereden. Dit komt omdat uilen in de wegbermen langs de weg op muizen jagen. 
Wegbermen zijn de perfecte plek voor een muis om te wonen. Voor de uilen is dit dus erg 
gevaarlijk, maar ook voor de auto’s die in botsing komen met een uil. 
 
Roofvogelshows 

Roofvogelshows zijn shows waarbij je grote vogels die in de natuur leven kunt zien. Ook 
uilen worden vaak gebruikt in roofvogelshows. Dit ziet er allemaal wel heel mooi uit, maar 
voor de vogels zelf is het helemaal niet zo leuk. Doordat ze deel zijn van een show, 
moeten ze in gevangenschap leven. Ook moeten ze overdag werken tijdens de shows, 
terwijl ze normaal overdag slapen. Soms ontsnapt er een uil. Deze uilen weten niet zo 
goed meer hoe ze zich moeten gedragen in de natuur en kunnen andere uilen en vogels 
lastigvallen. Uilen horen dus niet thuis in een roofvogelshow of in een huis. 
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Wat doet de Dierenbescherming voor de uil? 

De Dierenbescherming is tegen het houden van uilen en andere roofvogels als huisdier. 
Ook wil de Dierenbescherming niet dat dieren gebruikt mogen worden voor vermaak, 
zoals bij roofvogelshows gebeurt. Dit is niet natuurlijk voor de vogels en vaak krijgen de 
vogels gedragsproblemen. Daarom probeert de Dierenbescherming gemeenten en 
organisaties te overtuigen dat er geen roofvogelshows moeten plaatsvinden.  

 

De Dierenbescherming 

Er leven veel dieren in Nederland. Dieren in de natuur, 
zoals vogels en vissen, maar ook huisdieren. Daarnaast 
houden we dieren voor hun vlees, eieren of de melk. 
 
Helaas gaat het niet altijd goed met de dieren. De 
Dierenbescherming is een organisatie die zich inzet 
voor alle dieren in Nederland die hulp nodig hebben. 
Hiervoor heeft de Dierenbescherming bijvoorbeeld 
dierenasielen en rijden onze dierenambulances het hele 
land rond. En onze inspecteurs houden de gezondheid 
van dieren goed in de gaten. De Dierenbescherming 
vraagt ook aan de regering om strengere regels en 
wetten te maken om de dieren te beschermen, zoals 
wetten over proefdieren. 

Weetjes 

• Een uil kan zijn kop heel ver draaien. 

• Een uil kan vliegen zonder één geluidje te maken. 

• Een uil wordt vaak gezien als een wijs dier, maar hij 
is niet slimmer of dommer dan andere vogels! 

• Het woord ‘uilskuiken’ wordt vaak gebruikt als 
iemand iets doms doet. 

• Het spreekwoord ‘een uiltje knappen’ betekent een 
middagdutje doen. Overigens gaat het in dit 
spreekwoord misschien helemaal niet over uilen, 
maar over vlinders.  

 

 
 
 



V.V. De Kolibri 2019                             20                                    Noordwijkerhout 

 

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- en  

Grasparkieten

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 Willem Anthonissen 0252 - 375668 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 
Parkieten Grasparkiet kleine P.H.Honsbeek 06-53410173 

Parkieten Grasparkiet kleine Thea Kortekaas 0252-377029 
Parkieten Grasparkiet kleine T.van Loon 06-41080275 

Parkieten Grasparkiet kleine C.Spruijt 071-3611368 

Parkieten Grasparkiet standaard W. Veerman 0252-210144 
Parkieten Grote Alexander G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Halsband G.C.Wesseling 0252-370602 
Parkieten Kakariki S.Nasveld 0252-217308 

Parkieten Kakariki R.Rotteveel 06-14965884 

Parkieten Pennant rosella  M.van Duin 06-12678579 

Parkieten Pennant rosella  P.Ruigrok 06-20098760 

Parkieten Pruimkop   P.Barnhoorn 071-3616472 
Parkieten Pruimkop   H.J.Haasnoot 06-22634328 

Parkieten Pruimkop   E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Pruimkop   J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Parkieten Pruimkop   G.C.Wesseling 0252-370602 

Parkieten Pruimkop   B.J.Zwetsloot 0252-216636 
Parkieten Pyrhurra Cruentata W.A.Koudijs 06-22492469 

Parkieten Roodstuit parkiet P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Parkieten Roodvleugel E.C.Hulsebosch 0252-523565 

Parkieten Roodvleugel B.J.Zwetsloot 0252-216636 

Parkieten Splendid   John van Berkel 06-22524126 
Parkieten Splendid   J.H.R.v.Gulik 071-3618142 

Parkieten Splendid   E.C.Hulsebosch 0252-523565 
Parkieten Splendid   G.M. van Rhijn 06-51246390 

Parkieten Splendid   A.J.M.Wijnands 0252-372950 
Parkieten Swift   S.Alsemgeest 071-3619025 

Parkieten Swift   W.P.Anthonissen 0252-375668 

Parkieten Swift   P.R.J.Lommerse 06-51559358 
Parkieten Swift   C.v.d.Valk 0252-372545 

Parkieten Swift   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. 

 



V.V. De Kolibri 2019                             25                                    Noordwijkerhout 

 

GROENLING 

European Greenfinch, Chloris chloris - Vinken (Fringillidae) 
Groenlingen doen hun naam eer aan: ze laten zich herkennen aan allerlei tinten groen in hun 
verenkleed. De groenling is oorspronkelijk een bewoner van bosranden en halfopen 
zoomvegetatie. Nu dat natuurlijke habitat zeldzaam is, bewoont de groenling vooral 
cultuurlandschappen: als er maar genoeg dichte struiken zijn. Groenlingen eten zaden. In hun 
stevige snavel trillen ze daarvan al ronddraaiend de vrucht uit de schil en wordt deze 
opgegeten. 
 
HERKENNING 
Mannetje helder groen gekleurd met opvallende gele randen van de handpennen en gele 
buitenste staartpennen. In de vlucht goed zichtbaar. Vrouwtje grijzig groen van kleur. Stevige 
kegelvormige snavel. Heeft een wat dikkere kop en lichaam dan verwante vinkachtigen. 
Juveniel grijzer dan vrouwtje en meer gestreept. 
 
GELUID 
Zang met kanarie-achtige trillers en een nasaal "tsjwèèè…" 
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BROEDEN 
Broedt van eind maart tot in augustus. Heeft meestal 2 legsels, met meestal 4 of 5 eieren. 
Broedduur 11-14 dagen. Maakt een mooi komvormig nest in dicht (stekel)struikgewas of 
bomen (coniferen). Na het uitvliegen blijven ze nog 2-3 weken bijeen. Groenlingen zijn niet erg 
territoriaal en broeden soms in een los kolonieverband, waarbij ze wel hun nest verdedigen. 
 
LEEFGEBIED 
Broedt in halfopen landschappen, veel in de bebouwde omgeving, maar ook bij bosranden of 
in bos met veel open plekken. Buiten het broedseizoen ook op akkers en braakliggende 
terreinen met veel voedsel. 
 
VOEDSEL 
Groenlingen eten veel soorten zaden en bessen. In de nazomer vaak terug te vinden op 
hondsroos, waar groenlingen de rozenbottels eten. 
 
VOGELTREK 
Groenlingen zijn merendeels standvogels. Na het broedseizoen trekken ze in groepjes rond. 
Sommige trekken naar Frankrijk en het Iberisch Schiereiland of zelfs Marokko, vanaf 
september tot eind november. In ons land overwinteren Scandinavische vogels. De 
voorjaarstrek loopt van maart tot in mei. 
e groenling neemt in aantal toe, handhaaft zich goed in de bebouwde omgeving. Ook de 
aantallen niet-broedvogels uit Scandinavië namen vanaf 1980 toe. 
 
 
AANTALLEN IN NEDERLAND 

Aantal broedparen 65.000-100.000 (in 
2013-2015) 

Geschat maximum aantal 
overwinteraars / doortrekkers 

zeer groot aantal 

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland 
 

 
 
 
 
 

http://www.sovon.nl/
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