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Veranderingen!!!! 

De N.B.v.V. heeft ons weer het voorlichtingsbulletin gestuurd. Daarin staat 
dat het nieuwe vraagprogramma 2020 / 2024 vanaf heden van kracht is. 
Wat is er veranderd? Voor vogels die allang niet meer ingezonden worden, 
zijn verschillende groepen samengevoegd. Voor sommige kwekers een 
nadeel. Wilt u precies weten wat er veranderd is, het vraag programma is 
te vinden op www.nbvv.nl onder tabblad “downloads”en “tabblad TT“. 
Wilt u u vogels zoeken dan kunt u naar www.vogelindex.nl gaan. Succes. 

Ook de statuten van de Bond zijn aangepast. De beslisstructuur binnen de Bond was niet 
duidelijk, dat is nu beter geformuleerd, en niet meer strijdig met de wet. In de algemene 
vergadering van mei worden de statuten geagendeerd en in stemming gebracht. 
De cursus surveillant zit er op. 300 leden hebben de cursus gevolgd. De geslaagden worden op de 
districtsvergadering in het zonnetje gezet, en beloond met een certificaat. 
Er is veel verwarring omtrent de positieflijst van het ministerie. Deze werkt eerst aan een lijst 
voor zoogdieren. De N.B.v.V heeft houderrichtlijnen voor zang-siervogels opgesteld. En hoopt 
daarmee aan te tonen dat de vogels van het vraagprogramma zonder bezwaren voor de 
liefhebber zijn te houden. Dit als voorschot voor een lijst van het ministerie. Dus niet 
zenuwachtig worden, rustig afwachten. 
De Bond is druk met de evaluatie van Vogel 2020. Wel is al besloten om de tentoonstelling weer 
naar de oude datum te verschuiven. Dus ook weer een week na de Duitse DKB show. Mogelijk 
weer meer inschrijvingen vanaf die zijde.     
De laatste vergadering was met Alois Mingeroet. Een bekende voor de vereniging. Ongetwijfeld 
heeft hij de mensen met zijn verhaal aan zich weten te binden. Jammer dat ik er niet bij was 
maar een volgende keer beter.  
Onze volgende bijeenkomst is de aankomende Algemene Jaarvergadering. Verschillende leden 
zijn al druk bezig met hun verslagen. Con is zijn ringen al aan het tellen, die hij de deur heeft 
uitgedaan, voor het verslag. Ook Arno en Oege hebben het er druk mee. Belangrijk is het 
daarom, dat er veel leden aanwezig zullen zijn om deze verslagen aan te horen en te beoordelen. 
Belangrijk is dat we door de verslagen een kijkje krijgen in de keuken van de vereniging. Hoe 
staat de vereniging er voor. Zijn we toekomst bestendig, we zullen het allemaal horen. De twee 
jubilarissen Mark Geerlings en Rob Houtman 40 jaar lid van de N.B.v.V willen ook graag door vele 
gefeliciteerd worden. Zo ziet u maar, er zijn meerdere redenen om op deze avond aanwezig te 
zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk de bestuursverkiezing, ‘Ben onze voorzitter’ is aftredend en 
herkiesbaar. Wilt u hem opvolgen ook dat kan. U dient zich dan minimaal 24 uur voor de 
vergadering bij de secretaris te melden. 
De uitgaansdag van de vereniging is op zaterdag 2 mei aanstaande. Verder in dit maandblad zie u 
hoe de dag eruit gaat zien. Met mooi weer in het vooruit zicht wordt het weer een prachtige dag 
om mee te maken. Betaling kunt u rechtstreeks op de rekening van de vereniging NL34 RABO 
034.69.04.811 o.v.v. Uitje 2 mei doen of anders contant bij Oege of mij. 
We rekenen op een volle gezellige bus, dus het is aan U 

http://www.nbvv.nl/
http://www.vogelindex.nl/
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Ik hoop dat er vele van u aanwezig zullen zijn op deze belangrijke vergadering. Die mag u als u lid 
bent, eigenlijk niet missen, het is een steun voor het bestuur en hun vrijwilligers. 
Graag tot de volgende keer. 

B. Zwetsloot  vrz.   

Agenda 2020  V.V. De Kolibri          

 
12 maart   Jaarvergadering leden     

• Opening 

• Mededelingen 

• Vorig verslag (zie maandblad april 2018. Ook via website) 

• Ingekomen stukken 

• Verslag Secretaris 

• Verslag Ringencommissaris 

• Verslag Materiaalcommissaris 

• Verslag Vogelmarkt 

• Verslag Vogelbestand 

• Verslag Maandblad en website 

• Verslag Bingo 

• Huldiging jubilaris Rob Houtman en Mark Geerlings 

• Pauze 

• Verslag Penningmeester 

• Kascontrole over 2019:   
 1e Rein Schoonderwoerd, 2e Kees vd Valk, reserve Ed Pronk 

• Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve. 

• Vaststellen contributie voor 2021 

• Bestuursverkiezing  
o 2020 Ben Zwetsloot, Voorzitter aftredend / herkiesbaar 
o 2021 Arno Ooms, Secretaris 
o 2022 Oege Rinzema, Penningmeester 
o Kandidaten kunnen het formulier downloaden vanaf de website 

     bij HR2013, of dit aanvragen bij de secretaris. 

• Rondvraag 

• Sluiting 
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19 maart  Bingoavond 
   3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo. Iedereen gaat met 
   een prijs de deur uit. Neem familie, vrienden en kennissen mee. 
   20:00 uur Locatie ’t Victorhuis.  
   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
28 maart  Vogelmarkt 
   11:30 tot 14:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.  
   Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout 
 
09 april Sprekersavond JanChris & Ria van Dam Film 
25 april Vogelmarkt  
02 mei                      Uitgaansdag Kolibri Reeuwijk 
14 mei Sprekersavond Oege Rinzema, Reis door Scandinavië deel 2 
30 mei Vogelmarkt 
06 juni  Wandelen 
11 juli  Barbecue 
25 juli Braderie Noordwijkerhout 
Zomerstop 
08 augustus Fietstocht (indien organisatie wordt opgepakt) 
29 augustus Vogelmarkt 
03 september Sprekersavond  
12 september Braderie Voorhout 
26 september Vogelmarkt 
08 oktober Open Podium 
15 oktober Bingoavond 
31 oktober Vogelmarkt 
28/10 Inbrengen vogels (leden) 17.00 – 20.00 uur 
29/10 TT Keuring (organisatie) 
30/10 TT-opening 20.00 – 22.00 uur 
31/10 Tentoonstelling  10.00 – 18.00 uur 
01/11 Tentoonstelling  10.00 – 17.00 uur 
01/11 Uitkooien 17.00 uur  
12 november Sprekersavond 
28 november Vogelmarkt 
10 december Uitreiking prijzen TT 
19 december Vogelmarkt 
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UITGAANSDAG 2 MEI 
10.00 uur  Vertrek vanaf Victorhuis. (met Bus of auto’s) 
11.00 uur Streekmuseum Reeuwijk met koffie 
13.00 uur Vertrek naar Watersnip (Reeuwijk) 
14.00 uur Boottocht over de Reeuwijkse Plassen 
16.00 uur Terug bij Watersnip en vertrek naar Noordwijkerhout 
17.00 uur Afsluiting bij Restaurant Zonneweelde 
 
Aanmelden bij Ben Zwetsloot of Oege Rinzema 
Kosten 50 euro (vervoer, entree, koffie, boottocht, restaurant incl 2 
drankjes) 
Betaling kunt u rechtstreeks op de rekening van de vereniging NL34 RABO 
034.69.04.811 o.v.v. Uitje 2 mei doen of anders contant bij Oege of mij.  
 

Geerlings M.J. Noordwijkerhout 4-3 
Hoogervorst F.C.J.  Sassenheim 14-3 

Steenvoorden L.T.  Noordwijk 15-3 

Gietelink J.C.M. Noordwijk 15-3 

Hoogervorst R. Voorhout 21-3 

Luijt J van der Voorhout 26-3 
Opstal M.E.R. van Noordwijkerhout 28-3 

Wijsman A Zoeterwoude 29-3 

Spreuk van de maand: 

Een vogel fluit de waarheid. De mens kan fluiten naar 

de waarheid. 
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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 !! 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 maart 2020. 
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Een dag op stap met een vogelgids in Gambia 
 

Het is donderdag 14 februari 2019. Mijn vrouw, een vriend, en ik houden een paar weken 

vakantie in Gambia. Vandaag staat een uitstapje gepland naar Pirang-West. Pirang Forest is een 

klein gebied van 64 ha, wat is aangewezen voor Eco toerisme. Na het ontbijt worden wij door 

een chauffeur gebracht naar Pirang, dit op ongeveer 3 kwartier rijden van ons verblijf. De 

vogelgids stapt met een jonge vrouw in de auto. Deze jonge vrouw blijkt zijn nichtje te zijn, 22 

jaar oud en hoopt door middel van birdwatching iets bij te verdienen. Niet veel verder maant de 

vogelgids de chauffeur te stoppen en stappen wij allen uit de auto. De camera wordt op het 

statief geschroefd en wij lopen een savanne gebied in.  Een paar honderd meter verder is het 

bingo. Ik zie de bruinnek papegaai* (Poicephalus robustus fuscicollis). Dit kan niet waar zijn 

dat ik deze vogel in de vrijheid mag aanschouwen. Gambia kent slechts 2 soorten papegaaien, 

het bonte boertje (Poicephalus senegalus) en de bruinnek papegaai.  Het bonte boertje is 

algemeen in de avicultuur (ook in Gambia). In de avicultuur wordt de bruinnek papegaai door 

slechts enkele specialistische liefhebbers gehouden. Mijn dag kan al niet meer stuk. Even later 

wijst de vogelgids ons op een kleine uil, geparelde dwerguil, (Glaucidium perlatum) ergens in 

de struiken. Ik zie hem niet maar al gauw vliegt de vogel op en gaat op een kale tak zitten.  

Ideaal voor de foto, nu moet hij nog even zijn kop omdraaien.  De uil is welwillend en heeft 

geen probleem om zijn kop 180 graden te draaien. Fantastisch de 1e keer dat ik een uil zie in 

Gambia.  Ik uit mijn opwinding richting vogelgids waarop hij zegt:  “je zult vandaag nog een 

stuk of drie soorten zien”. Ik kijk hem ongeloofwaardig aan en denk in welk sprookjesboek 

staat dat geschreven. Even verder zit er een grijze tok (Tockus nasutus), fascinerende vogel, die 

net als neushoornvogels hun nest maken in een holle boom, vervolgens dichtmetselen tot dat de 

jongen groot genoeg zijn om er dan weer samen met moeders uit te komen. Wij gaan terug naar 

de auto en over een zeer slecht wegdek komen wij in een ander gebied.  Een zwarte wouw 

(Milvus migrans) laat zich zien in een kale boomtop.  Deze vogel is zeer algemeen in Gambia. 

In een andere boom zit een koppel grijze bananen eters (Crinifer piscator). Deze vogels heb ik 

meerdere keren gezien en lijken qua uiterlijk heel veel op de toerako’s. Een man maskerduifje 

(Oena capensis) zit even verderop. Op de grond en laag in de struiken zit een groepje 

blauwfazanten (Uraeginthus bengalus). Als wij deze dichter proberen te benaderen gaan ze 

ervan door.  Even later stappen wij weer in de auto naar een ander gebied. Wederom is het 

wegdek slecht en komen wij aan op een groot open terrein van zeker tientallen hectare. Wat is 

dit? Het zou aangelegd zijn om een garnalen kwekerij op te zetten. Later horen wij dat deze 

garnalen kwekerij een dekmantel was voor de Italiaanse maffia.  Wij lopen over een kale weg 

met hier en daar wat struiken en bomen.  In een boom zit een roodkop klauwier (Lanius 

senator), een prachtige vogel, en voor zover ik weet is er in het verleden een broedresultaat 

gehaald bij onze speciaalclub. Ik probeer de vogel op de foto te krijgen maar de afstand is te 

groot. Mijn vriend Theo lukt het wel met zijn telelens kanon van 3000mm. In een boom dichtbij 

zit het popje van een honingzuiger (Nectariniidae). Om welke soort het gaat is niet vast te 

stellen.  De mannen zijn vaak van een ongekende schoonheid maar de popjes zijn daarentegen 

saai om te zien. Verderop is er water te zien. Op een oud stenen bruggetje zit een jonge 

aalscholver. (Phalcrocorax carbo) Boven het water zie ik een mannelijke bonte ijsvogel (Ceryle 
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rudis) die net als een torenvalk staat de bidden voor zijn eten.  IJsvogel in de tropen? Dat kan 

toch niet, de Engelsen noemen deze vogel Pied Kingfisher, wat neer komt op bonte 

koningsvisser. Dat klinkt toch een stuk beter dan ijsvogel. Ik zeg tegen de vogelgids een van de 

weinige vogels die bidt voor zijn eten. Hij kan er om lachen. Deze bonte koningsvisser is de 

meest algemene koningsvisser.  Naast deze heb ik 4 andere soorten in Gambia gezien.  
*poicephalus robustus is sinds 2001 anders ingedeeld en werd tot het einde van de vorige eeuw Kaapse papegaai genoemd. 
 

De pygmee Kingfisher (Ceyx pictus) meet 12 cm en de grootste Giant (Megaceryle maxima) 

Kingfisher meet 40 tot 46 cm. De pygmee heb ik bij een vogelhandelaar op een beurs een tijdje 

geleden te koop gezien voor een niet kleine prijs. De vogels worden in leven gehouden met 

meelwormen. Ik heb nooit een kweekverslag gelezen. Niet kopen, de meeste sterven binnen het 

jaar.  

In het water zie ik de grote zilverreiger (Egretta alba) en de westelijke rifreiger (Egretta 

gularis). In een boom zitten een paar blauwfazantjes. (Uraeginthus bengalus).  Wij lopen op het 

pad tussen de grote kale vlaktes. Verderop zie ik een stuk of 3 kleine gele vogeltjes.  Het blijken 

gele kwikstaarten (Motacilla flava) te zijn. Ze laten zich niet benaderen. Theo maakt nog 2 

foto’s waarvan het resultaat niet geweldig is. Op grote hoogte zien wij een groep pelikanen 

(Pelecanidae). De groep besluit nog een stuk verder te lopen maar Theo, mijn vrouw, en mijn 

persoon haken af. Het nichtje van de vogelgids blijft bij ons en wij vinden een plekje in de 

schaduw met uitzicht op de brug.  Wij zitten wat te kletsen en drinken wat water. Plots landt er 

op de brug een roodkruin zwaluw (Hirundo smithii) en zit om zich heen te kijken.  De zwaluw 

krijgt op minder dan 2 meter gezelschap van een andere vogel. Het nichtje van de vogelgids 

reageert enthousiast. Het is een white crested lark. Lark denk ik wat is dat ook alweer? Even 

later valt het kwartje, het is een kuifleeuwerik (Galerida cristata). Ook deze vogel wordt op de 

foto gezet. Een half uur later komt de groep terug. Zij hebben van de kuifleeuwerik er 2 gezien. 

Wij gaan terug naar de auto, op weg naar een ander gebied wat veel meer bos laat zien. Er staan 

wat bankjes en de chauffeur haalt de maaltijden uit de auto waar wij kunnen genieten van de 

picknick.  Op een meter of zes hangen wat zoet water bakken.  Natuurlijk trekt dit vogels aan en 

al gauw zitten er wevers. Volgens de vogelgids zijn het napoleon wevers (Euplectus afer) of 

oranje wevers (Euplectus hordeaceus).  Deze vogels hebben nu geen broedkleed en al hun 

pracht en praal is niet zichtbaar. Het zijn lichtbruine vogels met een zwarte tekening erin.  

Napoleonnetjes (Estrildidae) blauwfazantjes, oranjekaakjes (Melpoda estrilda) en vuurvinken 

(Lagonosticta senegala) komen drinken. Plots verschijnt er een zwartkop babbelaar (Turdoides 

reinwardtii). Deze heeft de grootte van een flinke merel, wegwezen betekent dat voor de kleine 

prachtvinken.  Een groene buulbuul (Andropadus virens) laat zich ook zien, en een gevlekte 

honingspeurder (Indicator maculatos). Het wordt steeds leuker bij de waterpotten. Een 

groenkop honingzuiger (Cyannomitra verticalis); prachtig! Merkwaardig genoeg lijkt zijn kop 

meer blauw dan groen, maar dat zou best kunnen komen door de licht inval. Naast het 

volwassen exemplaar nog een jong mannetje die nog niet op kleur is. Mannetje? Nee, ik word 

gecorrigeerd het blijkt een popje te zijn. Haar kop is voor een gedeelte groen. Het wordt nog 

spannender; een kleine termieten specht (Campethera nivosa) verschijnt op het toneel. Het is 

een mannetje want hij heeft een oranjerode vlek in zijn nek. Het vogeltje lijkt wel een tekenfilm 

figuurtje. Grappig zoals die over de takken heen en weer rent en tussen door ook nog even in de 
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waterbak spettert.  Het lukt een goede foto te maken en ik ben apetrots. Weer diverse soorten 

vogels gescoord voor mijn foto verzameling.  Het was een picknick maar de fotocamera heeft 

nauwelijks pauze gehad en ik had te weinig tijd voor mijn eten. Het afval wordt netjes 

opgeruimd (iets wat je nauwelijks ziet in Gambia!!!) en wij gaan verder het bos in. Na een 

kwartier lopen stopt de vogelgids en kijkt omhoog tussen de bomen.  Er zit een Afrikaanse 

bosuil (Strix woodfordi) te slapen. Het kost enige moeite de vogel te vinden tussen al het groen. 

Er wordt weer druk gefotografeerd. Helaas zit er een takje voor zijn gezicht. Theo heeft iets 

meer geluk met het fotograferen van deze vogel en krijgt de uil zonder takje in zijn gezicht op 

de foto. De groep gaat verder en wij komen op open terrein met water. Het landschap ziet er 

wederom mooi uit. Vlak bij het water zien wij drie grielen (Burhinus senegalensis). De 

Engelsen noemen deze vogel “thick knee” letterlijk vertaald dikke knie. En inderdaad als je 

goed naar de poten kijkt hebben ze dikke knieën. Even verderop staat een sporenkievit 

(Vanellus spinosus). Een algemene maar prachtige vogel met een heel mooi bruin rug- en 

vleugeldek. Familie van deze kievit staat  vlakbij de lelkievit (Vanellus senegallus). Aan de 

bovensnavel zit een klein geelgekleurd lelletje. Drie soorten die wij spotten en deze leggen 

allemaal hun eieren in een kuiltje in de grond.  

Wij lopen verder het gort droge bos in, er vliegt een grijze tok (Tockus nasutus) voorbij, en 

wandelen verder. Even later blijft de vogelgids staan en kijkt naar boven in de boom. Er zit 

weer een uil, een grijze oehoe (Africanus cinerascens). Niet te geloven op slechts 4 tot 5 meter 

afstand. Hij kijkt slaperig naar beneden met een weinig geïnteresseerde blik. Omgekeerd wordt 

er met grote interesse naar boven gekeken. Prachtig wat is deze vogel mooi en zit hij fantastisch  

om op de foto vast te leggen. Als je deze vogel niet ziet dan moet je toch echt naar de opticien. 

De weg wordt vervolgd totdat de vogelgids weer stopt.  Hij kijkt naar een paar struiken en 

droge bladeren die op de grond liggen. Er zit roerloos een nachtzwaluw (Macrodipteryx 

longipennis) op de grond. De afstand bedraagt 3 hoogstens 4 meter maar de meeste mensen van 

de groep zien de vogel niet. Wat een schutkleuren zeg. De vogelgids haalt een groen lampje uit 

zijn zak en schijnt op de vogel. Ongelofelijk dat ik het mag beleven, en deze vogel in levende 

lijve mag   aanschouwen.  Wij lopen weer verder en zien een Baobab (Adansonia digitata) ook 

wel apenbrood boom genoemd. Deze is in deze tijd van het jaar kaal. Er zitten een paar dwerg 

bijeneters (Merops pusillus in. Een fraaie vogel maar door het tegenlicht lukt het niet echt een 

mooie foto te maken. Ik probeer het met licht in de rug maar de vogels houden het voor gezien 

en gaan ervan door. Wij gaan naar een ander stuk bos. Dit is een echt oerbos met enorme bomen 

en dicht gebladerte. Om ons heen horen wij diverse vogels. Er vliegt een violet Toerako 

(Musophaga violacea) over en landt even verder in de boom. Wederom een prachtige vogel 

gelukkig heb ik deze vlakbij ons verblijf op de foto kunnen vastleggen. Wij lopen verder en 

opgegeven moment stopt de vogelgids en kijkt met zijn verrekijker omhoog. Hij wijst en legt uit 

dat daar in de verte op grote hoogte een koppel uilen Verreaux oehoe (Bubo lacteus) zit. Het 

valt niet mee de vogels te vinden maar het lukt. Het is de grootste uil van Afrika en meet 60 tot 

65 cm. Opvallend zijn de roze oogleden.  Ik pak mijn fotocamera maar het lukt niet de vogels 

goed voor de lens te krijgen. Theo zet zijn statief met telelens kanon neer en zoomt in. Het blijkt 

een ouder te zijn met jong.  Vanochtend had de vogelgids het over 3 of 4 soorten uilen die ik 

zou zien. Sprookjes dacht ik, maar deze sprookjes zijn uitgekomen. Wij lopen terug en horen in 
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het bos diverse vogels weer zingen, waaronder een geelkraag buulbuul (Chlorochicla 

flavicollis)  De vogelgids speurt tussen het gebladerte, maar kan hem niet vinden. Deze vogel 

heb ik bij ons verblijf gefotografeerd. De dag zit erop en ik ben doodmoe maar super voldaan. 

Wij stappen in de auto en rijden richting Pirang. Nog een keer maant de vogelgids de chauffeur 

te stoppen. Hij weet nog een uil te zitten vlak langs de weg.  Ik ben eigenlijk te moe maar ook 

dit wil ik niet missen. Hoog in de top zit inderdaad een uil. Welke het is weet ik niet meer. De 

vogel is niet goed te fotograferen. Wij laten het hierbij en zetten de vogelgids met zijn nichtje 

af. (Zij is weinig of niet genoemd in mijn verhaal maar heeft goed werk geleverd) Wij bedanken 

ze allebei voor deze fantastische dag en geven een flinke fooi. Doodmoe kom ik aan bij mijn 

verblijf. Er is maar een ding wat ik wil…… op bed liggen!! 

Rein Schoonderwoerd 
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19 maart Bingoavond 
3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo.  

Iedereen gaat met een prijs de deur uit.  
Neem familie, vrienden en kennissen mee. 

20:00 uur Locatie ’t Victorhuis. 
Sporkenhout, maandagsewetering te 

Noordwijkerhout 
 



V.V. De Kolibri 2020                             12                                    Noordwijkerhout 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een vraag of wil je informatie over een product of 

mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij 

zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 bereikbaar om je 

telefonisch te woord te staan op nummer 0252 – 21 31 22. 
4allprints 
‘s-Gravendamseweg 67-N 
2215 TG  Voorhout                                                                                          
                                                                                                                                info@4allprints.nl 
 

 

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren 

voor 20 februari 2020. 

mailto:info@4allprints.nl
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Tientallen papegaaiduikers geteld op de Nederlandse Noordzee 

21-FEB-2020 - Sinds 1989 worden zesmaal per jaar alle vogels en zoogdieren boven en in de 
Nederlandse Noordzee geteld. Begin februari werden er verrassend genoeg tientallen 
papegaaiduikers geteld. Dit betekent dat er mogelijk op de hele Nederlandse Noordzee meer 
dan duizend papegaaiduikers aanwezig waren. Een enorm aantal. 

In het kader van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL), een 

biologisch en chemisch monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat, telden Bureau 

Waardenburg en Deltamilieu Projecten begin februari de zeevogels en zeezoogdieren op het 

Nederlands Continentaal Plat vanuit een vliegtuig. 

Het surveyvliegtuig van 

ZeelandAir waarmee de tellingen 

worden uitgevoerd (Bron: Daniel 

Beuker) 

Dit monitoringsprogramma 

(MWTL) loopt al sinds 1989 en 

heeft als doelstelling 

veranderingen in ruimte en tijd 

van de aantallen zeevogels en 

zeezoogdieren op de Nederlandse Noordzee te kunnen beschrijven. Behalve de zeevogels en 

zeezoogdieren op het NCP worden ook jaarlijks de overwinterende eidereenden, grote en 

zwarte zee-eenden en toppereenden in de Waddenzee en Noordzeekustzone vanuit de lucht 

geteld. Daarnaast is het mogelijk om populatiegroottes te bepalen voor specifieke gebieden, 

zoals offshore Natura 2000-gebieden als het Friese Front. 

https://waterinfo-extra.rws.nl/monitoring/
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Ligging van de monitoringsroutes op het Nederlands 

Continentaal Plat (groen), Bruine Bank (bruin), 

Friese Front (lichtbruin) en in de kustzone (blauw) 

(Bron: Job de Jong) 
 
Raaienpatroon 
Zes keer per jaar wordt de gehele Nederlandse 
Noordzee geteld. In een raaienpatroon wordt in 
meerdere dagen de gehele Nederlandse Noordzee 
afgevlogen, waarbij alle vogels in een nauwe band 
onder en naast het vliegtuig geteld worden. 
 
Papegaaiduikers 
En zo geschiedde ook begin februari. Groot was de 
verrassing dat er deze keer enorme aantallen 
papegaaiduikers werden waargenomen. Normaliter 
worden maximaal tien individuen van deze soort 
aangetroffen tijdens een wintertelling, maar in de 
eerste week van februari zagen de tellers in de 

telstrook vanuit het vliegtuig er al meer dan negentig! Als we deze aantallen extrapoleren naar 
de hele Nederlandse Noordzee, betreft het een populatie van meer dan duizend 
papegaaiduikers. 
Waarom er momenteel zoveel papegaaiduikers in de Nederlandse Noordzee te vinden zijn is 
niet bekend. Opvallend was dat de vogels redelijk verspreid over het gehele gebied gezien 
werden. Met name in het noordelijk deel van de Nederlandse Noordzee, ten zuiden van de 
Doggersbank, werden meerdere groepjes vastgesteld. 
Na de zomer worden alle statistische analyses van dit programma gedaan en kunnen we de 
balans opmaken! Hoeveel papegaaiduikers waren er nou echt in de Nederlandse Noordzee in 
februari? 
 
Meer informatie 
Alle rapporten uit eerdere jaren zijn openbaar en te vinden via de 
publicatiedatabank (zoekterm 'zeevogels') van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. 
 
Tekst: Ruben Fijn, Bureau Waardenburg en Mervyn Roos, Rijkswaterstaat CIV 
Foto’s: Daniel Beuker, Bureau Waardenburg 
Figuur: Job de Jong, Bureau Waardenburg 
 

http://publicaties.minienm.nl/
http://publicaties.minienm.nl/
https://www.buwa.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/organisatiestructuur/centrale-informatievoorziening/
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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- 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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Beleef de Lente start 1 maart 
25-FEB-2020 - Save the date: Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland gaat op 1 
maart weer van start. Op deze zondagochtend zet Vogelbescherming in de uitzending van 
Vroege Vogels op NPO Radio 1 de camera’s bij de broedende vogels aan. De 
publiekslievelingen ooievaar, steenuil en slechtvalk zijn ook dit jaar weer van de partij. 

 
Ooievaars (Bron: Jelle de Jong) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zodra de camera’s op zondag 1 maart aan gaan, zijn direct de vaste favorieten te volgen: de 
ooievaar, steenuil, kerkuil, slechtvalk en bosuil. De bosuil is er elk jaar weer vroeg bij, omdat 
jonge bosuilen het nest verlaten zodra andere vogels met broeden beginnen. Bosuilen eten 
behalve muizen namelijk ook kleine vogels. De camera bij het nest waar zowel de zeearend, 
havik als buizerd op azen, gaat ook dit jaar weer aan. Nieuw dit jaar is een camera bij een 
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tuinvijver in het bos. Voor de camera zie je diverse tuinvogels, zoals de merel en koolmees, 
drinken en badderen. 
 
Nieuwe soorten 
De camera’s bij de andere soorten worden gedurende het seizoen aangezet, zodra daar de 
eerste tekenen van leven zijn. Daar zitten een aantal nieuwe soorten bij. Welke dat zijn wordt 
later bekend gemaakt. In totaal volgt Beleef de Lente dit jaar minimaal twaalf soorten. 
 
Livebeelden, clipjes, blogs en vlogs 
Behalve de livebeelden zijn op Beleef de Lente dagelijks korte filmpjes met hoogtepunten te 
zien. Per vogel wordt een weblog bijgehouden door een deskundige om duiding te geven aan 
de beelden. Ook is er een forum waar kijkers met elkaar kunnen praten over de vogels en hun 
vragen kunnen stellen aan de deskundigen. 
 
Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland is al jaren een groot succes. Jaarlijks volgen 
rond de 900 duizend mensen de vogels tijdens het broedseizoen, een groot deel daarvan kijkt 
zelfs dagelijks. 
Tekst: Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Eric Medard, Nature in Stock (leadfoto: steenuil); Jelle de Jong 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De soortenrijkdom van eilandvogels wereldwijd verklaard 
22-FEB-2020 - Ooit afgevraagd waarom eilanden zoals de Galapagos en Hawaii zoveel unieke 
vogelsoorten herbergen? Biologen van onder andere Naturalis Biodiversity Center liepen rond 
met deze vraag, want wat verklaart het aantal vogelsoorten op een eiland? Het antwoord 
hierop is gebleken uit een uitgebreide studie waarbij van honderden soorten eilandvogels hun 
gebied, isolatie en diversiteit is bestudeerd. 
 

http://www.beleefdelente.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
https://www.natureinstock.com/
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Al in de jaren 60 van de vorige eeuw is er een theorie opgesteld om de soortenrijkdom op 
eilanden te verklaren. ‘The Theory of Island Biogeography’ voorspelt het aantal soorten dat op 
een eiland wordt verwacht afhankelijk van de grootte en isolatie van dat eiland. Volgens deze 
theorie is diversiteit het gevolg van een evenwicht tussen kolonisatie en uitsterven. De auteurs 
waren zich toentertijd al bewust van het belang van evolutie binnen soortenrijkdom, maar 
waren er niet toe in staat deze variabele toe te voegen aan het voorspelmodel. 
Opmerkelijk is dat tot op heden geen onderzoek op wereldschaal heeft kunnen aantonen hoe 
de grootte en mate van isolatie van een eiland de snelheid beïnvloedt waarmee nieuwe 
soorten eilanden koloniseren, evolueren of uitsterven. Deze onderlinge relaties zijn dus 
tientallen jaren onverklaarbaar gebleven. 
 
Afgelegen eilanden 
Een team van evolutiebiologen, vogeldeskundigen en wiskundigen heeft onder leiding van dr. 
Luis Valente van Naturalis Biodiversity Center de code weten te kraken. Hun nieuwe model is 
opgesteld op basis van moleculaire gegevens van honderden vogelsoorten afkomstig van 41 in 
de oceaan gelegen eilanden en archipels wereldwijd. De theorie onthult hoe het gebied en de 
isolatie van eilanden cruciaal zijn voor het bepalen van de soortenrijkdom.  

 
 
 
De Maskarenenparadijs-
monarch (Terpsiphone 
bourbonnensis), een 
zangvogel die voorkomt op 
de Afrikaanse eilanden 
Réunion en Mauritius (Bron: 
Christophe Thébaud) 
 
 
 
 
 
 
 
De onderzoeksgroep is voor 

deze ontdekking gedurende meerdere veldexpedities naar tientallen afgelegen oceanische 
eilanden afgereisd. Door de jaren heen hebben ze hiermee voldoende gegevens kunnen 
verzamelen om een model op te stellen dat in staat is om de soortenrijkdom op meerdere 
eilanden wereldwijd te voorspellen.  
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Unieke evolutionaire takken 
Het nieuwe model levert al fascinerende resultaten op. Zo is het bijvoorbeeld uitgetest op een 
van de bekendste eilanden omtrent vogelevolutie: de Galapagos. Alhoewel de eilanden 
bekend staan om de darwinvinken, waarbij één enkele kolonisator zich verder ontwikkelde 
naar 15 soorten, vertoont de rest van de vogelsoorten van het eiland nauwelijks 
verwantschap. De vogelsoorten van de Galapagoseilanden bleken dus met het nieuwe model 
unieke evolutionaire takken te vormen.  
De studie van Valente biedt een belangrijke stap voorwaarts om de fundamentele processen 
aan het licht te brengen die wereldwijde biodiversiteit genereren. De verwachting is dat een 
verdere verfijning van het model ons nog meer inzicht zal geven in het verleden en de 
toekomst van onze biodiversiteit. 
 
Meer informatie  
Artikel A simple dynamic model explains the diversity of island birds worldwide, verschenen 
in Nature 
Tekst: Amy van Nobelen, Naturalis Biodiversity Center 
Foto's: Martin Stervander (leadfoto: albatros zwevend boven het eiland Tristan da Cunha ten 
zuidwesten van Kaapstad); Christophe Thébaud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 maart  Jaarvergadering 
20.00 uur ‘t Victorhuis 

Staat het al in uw agenda? 

Kunnen wij u nog een gezellige Bingoavond 
bezorgen waar u in ieder geval met een prijs naar 

huis gaat? 

Maak het 19 maart mee!!  
20.00 uur ‘t Victorhuis. 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2022-5
https://www.naturalis.nl/
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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 
Tropen Witstuit edelzanger A.Wijers 06-53106740 

Tropen Zebravinken  W.P.Anthonissen 0252-375668 
Tropen Zebravinken  M.van Duin 06-12678579 

Tropen Zebravinken P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Tropen Zebravinken  A.H.v.d.Meer 0252-376624 
Tropen Zebravinken  O.Rinzema  0252-220646 

Tropen Zebravinken  S.Rinzema 0252-220646 
Tropen Zebravinken  C.A.J.Turenhout 0252-374849 

Tropen Zebravinken  Chris Verdegaal 0252-373531 

Tropen Zilverbekje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Zilverbekje Chris Verdegaal 0252-373531 

Agapornis Taranta B.J.Zwetsloot 0252-216636 
Duiven Diamant duifje C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Baardmannetje M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Barmsijs R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Barmsijs J.Pols 071-3646947 

Eur cultuur Barmsijs C.A.J.Turenhout 0252-374849 
Eur cultuur Blauwborst M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Chinese groenling C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 
Eur cultuur Europese Nachtegaal M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Europese vink S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Europese vink M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Gekraagde Roodstaart M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Groenling Dex Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Groenling C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Groenling C.A.J.Turenhout 0252-374849 
Eur cultuur Groenling C.G.A.v.d.Ven 0252-374150 

Eur cultuur Groenling C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Kleine Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Kneu Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Mussen M.van Duin 06-12678579 
 
 
 Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand Henk Haasnoot 

Ook als u andere vogels heeft of niet meer heeft. 
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