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Willem Anthonissen O
J. Floris
M
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M
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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.
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Het nieuwjaar 2020
De afgelopen tijd ben ik weer druk bezig geweest met het aanpassen van
mijn volières. Vogelliefhebbers zijn soms net bouwers, iedereen heeft
wel weer eens een aanpassing aan zijn kooien te verrichten. Tijdens de
bouw werd ik constant begeleid door een roodborst. Af en toe zat hij in
de kooi die ik nog aan het veranderen was. Schitterend om mee te
maken en prachtig om te zien zo’n klein vogeltje in winterkleding.
Het afgelopen jaar hebben we weer nieuwe leden mogen begroeten,
soms ook van andere verenigingen die er de brui aan geven. Ook hebben we leden verloren,
de bekendste was wel Piet van der Berg. Ook dat maken we mee.
Toch kunnen we terugkijken op een goed jaar. Tegelijkertijd staat er een heel nieuw jaar voor
de boeg. Wat komt er allemaal op ons af. Voor ons nog een verrassing, voor Arno nog een
opgave, om de jaaragenda gevuld te krijgen. De eerste avond van het nieuwe jaar komt de
bijenkoning van Warmond Aad Wolvers ons met een bezoek verrassen. Niet alleen een
bezoek, maar ook een echt verhaal. Meestal alleen voor zijn mede imkers maar op verzoek nu
voor ons. U leest het tussen de regels door, mocht u ook nog wensen hebben voor betreffende
lezingen dan horen wij het graag van U.
De laatste ledenavond stond in het teken van de afgelopen tentoonstelling.
De dagen en werkzaamheden werden doorgenomen. Er werd geen commentaar, cq
opmerkingen gegeven. Alleen in de rondvraag werd een peidooi gehouden ook wat kleurrijke
volieres in de tentoonstellingszaal op te nemen. Als er liefhebbers voor zijn ik hoor graag van
u. Daarna was er de prijsuitreiking.
Arno spiegelde ons weer de mooiste plaatjes voor. Ook werden de winnaars gefeliciteerd. De
bekende foto’s, medailles en envelope werden ook uitgereikt.
Zwolle staat voor de deur. Vogel 2020 is daar te bewonderen van 2 t/m 5 januari aanstaande.
Het is de Nederlandse Kampioenschappen van de N.B.v.V.
Ook inzendingen van De kolibri zijn er te bezichtigen, dus veel plezier daar.
Voor we 2019 afsluiten wil ik iedereen die ons geholpen heeft hartelijk danken.
Sponsoren, adverteerders, lopers, markthelpers en raddraaiers, je kan het zo gek niet noemen,
allemaal bedankt. Het nieuwe jaar staat voor de deur, ook dan zien we jullie weer graag als
helpers voor de vereniging.
Een gezond en gezegend 2020 namens het bestuur.
Vuurwerk en dieren gaat niet samen, laten we dat niet vergeten.
Ik hoop u allen weer in het nieuwe jaar te ontmoeten op donderdag 9 januari. In goede
gezondheid. Dan kunnen we elkaar de handen schudden voor 2020.
Graag tot de volgende keer.

B. Zwetsloot vrz.
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Agenda 2020
28 december

09 januari
25 januari

13 februari
29 februari
12 maart
19 maart
28 maart
09 april
25 april
08 mei
16 mei
30 mei
06 juni
11 juli
18 / 25 juli
Zomerstop
08 augustus
29 augustus
03 september
12 september
26 september
08 oktober
15 oktober
31 oktober
28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
01/11
12 november
28 november

V.V. De Kolibri

Let Op !!
Nieuwe tijd Vogelmarkt
11.30 uur tot 14.30 uur

Vogelmarkt
11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
Sprekersavond Aad Wolvers, Imker in Warmond
Vogelmarkt
11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.
Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout
Sprekersavond
Vogelmarkt
Jaarvergadering leden
Bingoavond
Vogelmarkt
Contactavond/sprekersavond
Vogelmarkt
TT-vergadering
Uitgaansdag Kolibri
Vogelmarkt
Wandelen
Barbecue
Braderie Noordwijkerhout
Fietsen
Vogelmarkt
Openingsavond / Sprekersavond
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden)
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
Tentoonstelling
Tentoonstelling
Uitkooien
Sprekersavond
Vogelmarkt
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17.00 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 17.00 uur
17.00 uur

Noordwijkerhout

10 december
19 december

Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt

Saleh
Koudijs
Barnhoorn
Homan
Lommerse
Haasteren
Steen
Kins
Ven
Spruyt
Wijnands
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Showan
W.A.
W.
T.P.J.
P.
R.H. van
K. vd
N.F.M. van
C.G.A. vd
C.W.A.J.
A.J.M.

Noordwijk
Leiden
Katwijk
Sassenheim
Noordwijkerhout
Voorhout
Vogelenzang
Noordwijk
Noordwijkerhout
Noordwijk
Noordwijkerhout
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1-1
3-1
5-1
6-1
15-1
16-1
19-1
20-1
20-1
23-1
26-1

Noordwijkerhout

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 !!

5

4 8
3
5
7 4 1
2 7
5
6
9
5
4
8
1
1
7
9 6
3
5
3
1 6
7

Spreuk van de maand:
Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. Hij zingt
omdat hij een lied heeft.

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 januari 2020.

NVWA MAAKT VOGELOPVANG VLEUGELLAM
13 dec 2019
De Vogelopvang in Naarden vangt even
geen vogels meer op. Na een bezoek
van de NVWA zijn onder meer
medicijnen in beslag genomen en
mogen de medewerkers ‘geen
diergeneeskundige handelingen meer
verrichten’.
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HANDHAVEN
‘Wij handhaven gewoon de wet’, zegt de NVWA. ‘Maar wij, en onze collega’s in 45
wildopvangcentra in Nederland kunnen niet anders’, zegt beheerder Erik Bruining van de
opvang in Naarden. De Partij voor de Dieren dringt aan op een gesprek tussen de
opvangcentra en de minister en de NVWA.
ALLEEN DE DIERENARTS
Volgens de wet is het stellen van een diagnose bij een zieke of gewonde vogel, het behandelen
van wonden en ook het geven van antibiotica voorbehouden aan dierenartsen. Toch gebeuren
al deze zaken al vele tientallen jaren in de 45 wildopvangcentra in ons land. ‘Het is, zeker in
het voorjaar, totaal onmogelijk om voor iedere vogel die binnenkomt een dierenarts erbij te
halen’, zegt Bruining. ‘De wet zegt ook dat we bij iedere dode vogel de doodsoorzaak moeten
laten vaststellen door een dierenarts. Die ziet ons aankomen!’
NIET REALISTISCH
‘Het is inderdaad niet realistisch om voor al deze zaken een dierenarts erbij te roepen’,
beaamt ook Rob van Zon, vogeldierenarts in Utrecht en adviseur voor de opvang in Naarden.
‘Het is heel goed dat de NVWA toeziet op zaken als het toedienen van antibiotica. Maar het
zou ook goed zijn als er regels komen om het werk van de opvangcentra wel mogelijk te
houden. Een gecertificeerde opleiding die garandeert dat de beheerders weten waar ze mee
bezig zijn zou een goede start zijn’, aldus Van Zon.
HONDERDDUIZEND DIEREN
‘Wij pleiten al jaren voor een aanpassing van de regels’, vertelt Bruining. ‘Maar niemand wilde
naar ons luisteren. Misschien dat er nu, door deze feitelijke sluiting op last van de NVWA ,
eindelijk iets in beweging komt.’ In Naarden worden jaarlijks ongeveer 6.000 vogels
opgevangen. Landelijk gaat het om meer dan honderd duizend dieren (naast vogels ook veel
egels, eekhoorns en andere dieren).
POLITIEKE STEUN
De opvang krijgt steun van de Partij voor de Dieren. Tweedekamerlid Frank Wassenberg heeft
een motie ingediend, waarin hij pleit voor structurele financiering van de opvangcentra. ‘Die
vogels en andere dieren zitten over het algemeen door onze schuld in de opvang. Het zijn vaak
slachtoffers van verkeer, gebouwen, windmolens … Als deze dieren door ons in de problemen
komen hebben wij ook de morele plicht om deze dieren te helpen. Ik heb aan minister
Schouten gevraagd om in gesprek te gaan met de opvangcentra en de NVWA om een
oplossing te zoeken voor de inpasse. De minister heeft dat gesprek inmiddels toegezegd.’
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Tien slapende boomkruipers in een kale nestkast
Door Jeanet van Zoelen
Medewerker Vogelbescherming
Buiten slapen is niet erg behaaglijk in de herfst en winter. Vogels nemen hun maatregelen om
dat te verdragen, maar wij kunnen ze een handje helpen door nu nestkasten schoon te maken
of op te hangen.
Vogels trekken vanaf het najaar hun allerdikste bontjas aan, omdat ze buiten slapen. Dat doen
ze tijdens de rui: de zomerveren vallen uit en er komt een dik pak winterveren voor terug,
vaak met extra dons eronder. De buitenste, vettige veren schermen nattigheid en kou af en de
donsveren zorgen voor isolatie van dat kleine lijfje. Wat verder helpt is dat vogels geen warm
bloed in hun poten hebben, zo verliezen ze geen warmte door het contact met de koude
boomtak of waar ze dan ook op slapen.
Als het erg koud is zitten vogels vaak een beetje bol; door de lucht tussen de donsveren zijn ze
beter geïsoleerd.
Nestkasten als slaapplaats voor vogels
Ondanks dat dons, is de nacht gevaarlijk guur
voor vogels als het hard waait of vriest. Ze
zoeken dan zoveel mogelijk beschutting: bij
elkaar, in dichte struiken, onder daken, maar ook
in holen of nestkasten. En daar komen wij in
beeld. Heeft u geen nestkasten in de tuin
hangen? Hang er dan nu één op, want vogels
slapen en rusten daar graag als het kil is. Nog
een pluspunt: ze wennen er vast aan dus u heeft
meer kans op een nestje in de lente.
Hang nu een nestkast op. Vogels slapen er in de winter en broeden er in de lente.
Samen slapen is warmer
In uw tuin zijn het vaak de verschillende soorten
mezen of mussen die overnachten in een
nestkast. Maak oude nestkasten nu leeg, want
vogels willen er buiten het broedseizoen geen
takken of bladeren in hebben en slapen het liefst
in een kale kast. Soms met meerdere vogels bij
elkaar, want dat is extra lekker warm. Ook
boomkruipers doen dat af en toe. Er is eens een nestkastje gemeld bij Vogelbescherming met
wel tien slapende boomkruipers!
V.V. De Kolibri 2020
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Hoeveel slapende boomkruipers telt u hier?
Samen slapen in een kast of onder een dakrand is
warmer dan alleen.

Nestkast schoonmaken in vier stappen
Als u al wel een nestkast in de tuin heeft, dan is het nu de tijd om hem schoon te maken.
1. Haal de kast uit de boom of van de muur en open hem (vaak zit er een haakje, waarmee
het dak of een zijde opent).
2. Schud het oude nestmateriaal eruit boven een oude krant of de biobak. Houd rekening
met ongedierte dat vaak nog in het nest zit, zoals vlooien en (veer)luizen.
3. Spoel de nestkast om met heet (kokend) water. Een schoonmaakmiddel is niet nodig om
deze parasieten te verwijderen.
4. Borstel met een harde borstel goed na om de restjes uit de hoekje te krijgen en hang de
nestkast terug op zijn plaats.
Een schone nestkast is niet alleen gunstig voor de vogels die er slapen, maar ook voor de
vogels die er in het voorjaar broeden. De jongen hebben in de lente een grotere
overlevingskans als ze niet starten met een nest vol parasieten.
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 januari 2020.

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

Steeds minder Kleine Zwanen in Nederland
13 december 2019
Nieuwe overzichtspublicatie laat afname van de
totale populatie zien. En herverdeling van de
concentraties binnen de flyway. De zwanen laten
Nederland vaker links liggen en blijven hangen bij
de oosterburen.
Omvang totale populatie kleiner
Het zien van een groep joelende Kleine Zwanen is
een hoogtepunt bij iedere watervogeltelling. De
kans op zo'n waarneming is de laatste jaren echter
behoorlijk minder geworden. De afgelopen
telseizoenen werd het ene na het andere laagterecord verbroken.
Een uitwerking van internationale tellingen laat nu
V.V. De Kolibri 2020
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zien dat de flyway-populatie van de Kleine Zwaan afnam van bijna 30.000 in 1995 naar nipt
20.000 in 2015. Eens in de vijf jaar wordt tijdens de midwintertelling in januari extra aandacht
besteed aan Kleine (en Wilde) Zwaan om een goede populatieschatting te maken. Omdat de
zwanen ook veelvuldig buiten wetlands op boerenland zitten, is zo'n extra internationale
inspanning nodig (in Nederland is dat overigens minder relevant omdat de dekking van de
telling hier al goed is).
Herverdeling winterconcentraties
Vooral aan de rand van de winterverspreiding waren de afgelopen tijd grote veranderingen
zichtbaar. Helemaal in het westen, in Ierland, verdwenen Kleine Zwanen na 2010 vrijwel van
het toneel in de winter, terwijl in Duitsland de aantallen sterk toenamen, tot bijna een derde
van de flyway. Nederland bleef in de hele periode een belangrijk overwinteringsgebied, meer
nog tijdens koude winters, maar duidelijk minder tijdens zachte winters. Dat effect is na 2015,
het laatste jaar waarover in het artikel wordt gerapporteerd, door de zachte winters alleen
maar sterker geworden. Het zwaartepunt van de winterverspreiding schuift met de warmere
winters duidelijk naar het noordoosten.
Meer op akkers
Een ander opvallend fenomeen bij de analyse van de internationale wintertellingen zijn de
veranderingen in voedselgewoontes. Zater de zwanen voorheen vooral op gras, werd in 2015
bijna de helft op akkers gezien. Het gaat dan vooral om wintergraan, bietenresten, stoppel
(vermoedelijk grotendeels maïs) en koolzaad. Deze voedselkeuze maakt de zwanen kwestbaar:
verandert het teeltplan bijvoorbeeld door veranderingen in de Europese landbouwpolitiek,
zullen de zwanen zich naar andere voedselbronnen moeten omzien. Opvallend in deze context
is dat in ons land tegenwoordig juist veel zwanen tot ver in het seizoen op waterplanten in de
grote wateren (Randmeren, IJsselmeergebied) foerageren. Klassieke zwanengebieden met
grasland, zoals het Groene Hart en de Eempolders zijn minder in trek.
Nieuwe telling in januari 2020
De komende midwintertelling op 18/19 januari staat opnieuw in het teken van een
internationale zwanentelling. Zie je groepen Kleine- of Wilde Zwanen, maak dan ook notities
over de leeftijden en het voedsel dat de vogels benutten. Bij de invoer van de
watervogeltellingen kun je die informatie goed kwijt als je de telgegevens per groep invoert,
en dat is niet alleen zinvol bij de internationale telling, maar ook in de andere maanden. Geef
je gegevens door via bijv. waarneming.nl is het zinvol de extra gegevens bij de opmerkingen te
plaatsen. Wie weet komt er binnenkort een koudeperiode en kunnen we toch volop van de
zwanen genieten.
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Verslag TT vergadering 12-12-2019
Aanwezig 29 leden
Opening:
Voorzitter ben Zwetsloot heet iedereen van harte welkom, is blij met de grote opkomst
en opent de vergadering.
Mededelingen
- Cor de Mooij en Jan Nederpel hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
- Jan Nederpel is geslaagd voor de cursus Surveillance
- Tot 15 december mag je vogels aanmelden voor de Zwolle NBvV show.
- DistrictsTT 21 december in Hellevoetsluis
- Wie heeft in het maandblad het artikel van Ed pronk gelezen? Artikel werd positief
ontvangen. Wie zou ook graag eens een artikel schrijven?
Tentoonstelling
- Dinsdag schoonmaken / vervoer ging stuk vlotter. Al begonnen met opzetten.
- Woensdag Opzetten afronden. Snel klaar.
- Donderdag Keuringsdag. Alles goed verlopen. Iedereen tevreden.
- Vrijdag Opening. Openingsspeech kort en afgeraffeld. Kon dus veel beter.
- Zaterdag/zondag qua bezoek erg rustig. Meer interesse in de
medevogelliefhebbers zou op zijn plaats zijn.
- Rad / Enveloppen liepen goed. Handhaven we op deze wijze.
- Zondag Opruimen. Weer sneller klaar dan vorig jaar.
- Hele TT door ruim voldoende medewerkers die de klus weer hebben weten te
klaren. Waarvoor dank.
Financiën TT
Penningmeester neemt alle financiën door.
- Enkele adverteerders moeten nog betalen.
- Winst nu circa 660, maar dit zal nog wat oplopen.
- Rabobank club support ook binnen. Heeft 2x 100 sponsorgeld opgeleverd door
stemmen van leden in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Rondvraag
Piet Barnhoorn: In onze vogels kooien op rijtjes verleden tijd. Misschien mogelijk om de
grote parkietenkooien mooi aan te kleden om een andere uitstraling te krijgen.
Inrichten door inzenders op woensdag (mogelijk dinsdag al beginnen)
Ben Zwetsloot: Wisseltroffee gewonnen door De Kolibri is op de beker vermeld als De
Colibri. Dit wordt nog gecorrigeerd.
Sluiting vergadering
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
V.V. De Kolibri 2020
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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 2020
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Wie kweekt wat?
Ben Zwetsloot
06-17101376

Henk Haasnoot
06-22634328.

Kweker van Roodvleugelparkieten en
pruimekoppen

Kweker van
Pruimekopparkieten

Peter Honsbeek
06-53410173

Piet Lommerse
06-51559358

Kweker van Valk- en
Grasparkieten

Kweker van Engelse
Grasparkieten

Rein Schoonderwoerd
0252-519992

Oege Rinzema
0252-220646

Kweker van
witoorbuulbuuls en
Japanse Nagtegalen

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

V.V. De Kolibri 2020
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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
V.V. De Kolibri 2020
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VOGEL- EN DIERVOEDERS
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
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kg
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kg
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kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Doos

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

€ 22,50
€ 21,00
€ 18,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 25,50
€ 25,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 21,00
€ 6,00
€ 9,00
€ 14,50
€ 25,00
€ 8,00
€ 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.
V.V. De Kolibri 2020
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Klein maar fijn: staartmees en winterkoning
Geplaatst op 6 december 2019
Door Jeanet van Zoelen, Medewerker Vogelbescherming
Kleine vogels met fantastische staarten en… een schattige oplossing om niet te bevriezen
tijdens de winter. Als ze u bijvoert met wat ze lekker vinden, laten ze zich vaak goed zien in de
tuin: staartmees en winterkoning.
De speciale staarten van staartmees en winterkoning zijn níet zo geworden om ons het
herkennen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling makkelijk te maken. Al zijn ze daarvoor wel
handig. Waarom zijn die staarten wél zo apart? Hoe kan het ook anders: de mannetjes
gebruiken hun staart in de paartijd om vrouwtjes te verleiden.
De staart van de winterkoningman moet wel
omhoog staan, want dat vindt het vrouwtje
het meest aantrekkelijk.
Wild aantrekkelijk

De staartmeesman vliegt rond en spreidt en
sluit zijn staart, waardoor ie op een grote
vlinder lijkt. Wild aantrekkelijk voor
staartmeesvrouwtjes blijkbaar. En hoe langer de staart, hoe mooier het effect. De
winterkoningman houdt het rustiger; de gespreide staart gaat heen-en-weer en op-en-neer.
Maar, hij moet dus wel omhoog staan voor het door de vrouw gewenste resultaat.

V.V. De Kolibri 2020
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Schattige oplossing
Behalve dat ze bijzondere staarten hebben, is er nog een
overeenkomst tussen deze kleine vogels. Ze hebben
dezelfde oplossing om in koude nachten warm te blijven:
ze gaan met z’n allen knus tegen elkaar aan zitten. En dat
ziet er ongelooflijk schattig uit.
Winterkoningen doen dat in oude nesten en allerlei
soorten nestkasten. Staartmezen op een dikke tak.
Omdat ze allebei zo klein zijn is het moeilijk voor ze om in
hun eentje op temperatuur te blijven als het vriest.

Beroerd weinig insecten
‘s Winters zijn er beroerd weinig insecten. Dat is een probleem voor vogels die het hele jaar
insecten als hoofdmaaltijd hebben en niet
wegtrekken naar zuidelijker streken. Al eten
zowel staartmezen als winterkoningen in de
wintermaanden ook wel zaadjes. Mooi, denkt u
nu, ik ga die dieren helpen. Nou, dat kan. Strooi
dan voor de winterkoningen wat
(gevriesdroogde) meelwormen op verschillende,
beschutte plekjes in de tuin. De staartmezen
maakt u blij met vetbollen of pinda’s.

Opvouwbare staart
Ten slotte een leuk weetje over staartmezenstaarten: als de vrouwtjes broeden, past die staart
niet in het nest. Niet getreurd, ze klappen hem gewoon dubbel op hun rug! Als u na de
broedtijd dus een staartmees ziet met een knik in de staart, dan weet u nu: dat is een vrouwtje
dat heeft zitten broeden.
De staartmees boven dit artikel, is een witkopstaartmees. Deze heeft geen zwarte strepen van
de snavel tot het achterhoofd, maar een heel wit kopje. Ze komen 's winters uit het hoge
noorden. U kunt er hier wat meer over lezen. (1)
1) links werken wanneer maandblad wordt geopend via mail of website
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Vogelbestand
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen

Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Turquoisine
Valkparkieten
Valkparkieten
Veelkleuren
Zonparkiet
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Bichenow astrilde
Blauw fazantje
Blauwkop blauw fazantje
Borneo bronzeman
Brilvogels
Ceres amadine
Cubavink
Diamantvink
Diamantvink
Diamantvink
Dornastrilde
Glansekstertje
Gordelgrasvink
Goudbuikje
Goudkapfiskaal
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine
Gouldamadine

S.Alsemgeest
P.Barnhoorn
H.J.Haasnoot
E.C.Hulsebosch
P.R.J.Lommerse
G.M. van Rhijn
R.Rotteveel
A.J.M.Wijnands
T.van Loon
R.Rotteveel
T.van Loon
P.N.M.v.Hage
M.van Duin
O.Rinzema
C.G.A.v.d.Ven
H.Hogervorst
O.Rinzema
O.Rinzema
R.H.Schoonderwoerd
S.v.Duijn
C.G.A.v.d.Ven
W.P.Anthonissen
G.P.M.Ruigrok
C.G.A.v.d.Ven
O.Rinzema
O.Rinzema
O.Rinzema
O.Rinzema
J.P.C.M.Nederpel
W.P.Anthonissen
M.van Duin
J.C.Elstgeest
J.A.Opdam
J.Witteman

071-3619025
071-3616472
06-22634328
0252-523565
06-51559358
06-51246390
06-14965884
0252-372950
06-41080275
06-14965884
06-41080275
0252-375118
06-12678579
0252-220646
0252-374150
06-53487490
0252-220646
0252-220646
0252-519992
0228-541542
0252-374150
0252-375668
0252-517013
0252-374150
0252-220646
0252-220646
0252-220646
0252-220646
06-51612036
0252-375668
06-12678579
023-5848543
06-53457014
0252-518983

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