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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE
Henk Haasnoot
Ben Zwetsloot
Con van der Ven
André Weijers
Arno Ooms
Voorzitter
B.J. Zwetsloot (Ben)
Boekhorstlaan 42
2215 BD Voorhout
0252-216636
benzwetsloot@live.nl

Lidmaatschap
Volwassenen
33 euro
AOW (66 jaar)
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

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, 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
S. Mourits
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 juli/augustus 2020 medio
25 juli 2020
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MOGEN WE WEER???
Mogen we weer ons oude leventje oppakken of toch nog maar niet. Op
het strand afgelopen zondag was men in de veronderstelling dat het
weer mocht lekker dichtje bij dichtjes. Het geeft zo’n lekker gevoel. Het
was van korte duur, de commentaren vlogen over en weer. Toch maar
de goede afstand in acht nemen is voor ons allen toch het beste middel
tegen de corona. De nieuwsbrief van de N.B.v.V is daar ook heel stellig
in. Zij hebben voor de duidelijkheid geïnformeerd bij de overheid wat
mag voor de verenigingen. Samen gevat het volgende:
• Als een vereniging in een café of restaurant haar bijeenkomst gaat houden is dit
toegestaan. Immers de leden zijn dan bezoekers van dat café of restaurant waarbij
geldende regels in acht genomen worden (vanaf 1 juni tot 30 personen, vanaf 1 juli tot
100 personen). Als een vereniging in een eigen clubgebouw of andere publieke plaats
gaat vergaderen is dat niet toegestaan.
• Het samenkomen in eigen gebouwen en publieke plaatsen, ook al is dat in 1ste instantie
tot 30 personen en vervolgens tot 100 personen blijft verboden tot 1 september 2020,
tenzij hierop een eerdere versoepeling komt vanuit de Overheid
De eerste bijeenkomst zou dus de vergadering van 3 september kunnen zijn.
Voor de vogelmarkt van 29 augustus wil ik bij de gemeente vragen of wij daar toestemming
voor kunnen krijgen. Daar komen geen 100 man tegelijk in het Victorhuis en als we dan 1 rij
minder tafels plaatsen, is de afstand ook beter te regelen. We gaan het zien of dat mag.
Cor van Schaik heeft te kennen gegeven om te stoppen met de vogelmarkt bij ons. Gezien zijn
leeftijd en de crisis is dit een mooi moment om te stoppen met de markt. Vele jaren is hij voor
ons van dienst geweest met zijn verschillende zaden en bijbehorende artikelen. Waarvoor
onze welgemeende dank.
Jet van der Kamp heeft aangeven de plaats van Cor in te nemen. Dus het voer e.d. tijdens de
markt is dan weer geregeld. Ook al zullen we in het begin even moeten wennen, zijn
zaadprodukten aanwezig zijn zoals we gewend zijn?
Kunnen wij de komende onderlinge vogeltentoonstelling organiseren?
Hoe pakken wij dat aan? Welke maatregelen moeten wij nemen. De kortste klap is natuurlijk
om deze te laten vervallen, maar ik zou er toch voor kiezen om deze wel door te laten gaan.
Laten wij er allemaal over nadenken en als we dan met september weer bij elkaar komen,
hebben we misschien al een plan hoe we het gaan regelen. Dus alle ideen zijn welkom, laat het
ons weten.
V.V. De Kolibri 2020
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Met verschillende leden heb ik contact gehad, over het broedseizoen e.d. Ondanks dat we
meer tijd hebben voor onze vogels, levert het niet altijd het resultaat op wat we zouden
willen. De vogels maken zelf de dienst uit wat zij voor nakomelingen willen schenken. De
aandacht is goed, we genieten van ze, en dat is juist in deze tijd misschien wel het mooie
ervan.
De wens blijft nog steeds. Voor iedereen goede gezondheid, pas goed op elkaar en volg de
aanwijzigingen van de overheid op. Daar worden wij allemaal beter van.
Graag tot ziens waar dat ook mag zijn.

B. Zwetsloot vrz.
Spreuk van de maand:

Fantasie is de vogels in je hoofd uit hun kooien laten en
kijken hoe ze door het luchtruim vliegen.
Agenda 2020

V.V. De Kolibri

Tot de zomerstop zijn voorlopig alle activiteiten vervallen i.v.m. het bekende Coronavirus en
de nasleep daarvan.
Zomerstop
03 september
Oege Rinzema
12 september
Braderie Voorhout (indien bezetting stand)
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
V.V. De Kolibri 2020
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Geerlings
Verlaan
Kan
Ketel
Honsbeek
Hoogervorst
Verweij
Dijk
Koelewijn

H.A.M.
A.J.H.
H.T. de
M.H.J.
P.H.
F.E.C.W.
R.
J. van
P.J.M.

Noordwijkerhout
De Zilk
Noordwijkerhout
Voorhout
Katwijk
Sassenheim
Noordwijk
Sassenheim
Noordwijk

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 !!

02-jun
08-jun
09-jun
10-jun
19-jun
20-jun
20-jun
23-jun
28-jun

5
2 9
1 3

9
6
7

4

8 9
7
7

6
2

8
5
5 4 8 2
8 9 1

Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 juli 2020.
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Verslag Jaarvergadering 12 maart
Aanwezig 33 leden incl bestuur
• Opening
o Voorzitter Ben Zwetsloot heet iedereen van harte welkom en speciaal Dhr
Diepstraten Districtvoorzitter met zijn vrouw. Ze zijn hier om iemand te huldigen.
o Er zijn weer veel leden aanwezig op deze belangrijke vergadering. Graag zou hij de
zgn., boekjesleden eens wat meer zien op de ledenavonden. Bijvoorbeeld bij
Boskoop hanteren ze een mooi iets. Leden moeten toch meedoen aan TT,
verenigingsactiviteiten of ledenavonden bezoeken.
o We beginnen eerst met 1 minuut stilte voor allen die ons in 2019 zijn ontvallen.
• Mededelingen
o Rayonvergadering
▪ 14 maart is er een extra grote vogelmarkt bij de Diamantvink
▪ Rayon TT 2020 week 45 Diamantvink
▪ Rayon TT 2021 week 47 (zelfde datum als Boskoop)
▪ District TT 16-19 dec. 3 sept papieren in districtvergadering (vaste inzenders via
mail
▪ Jeugddag 10 oktober
V.V. De Kolibri 2020
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▪ Surveillanten (26 in ZH) in bloemetje gezet op districtvergadering
▪ Vogel 2020. Reacties vanuit verenigingen. (leerpunten) Licht, manier van
inbrengen en de catalogus.
▪ Boskoop Kerk verkocht. Bijgebouw mogelijk niet beschikbaar voor TT 2020.
▪ Hazerswoude moeten uit huidige gebouw. Juni pas definitief bericht. Dus ook
hier een TT probleem.
• Vorig verslag (zie maandblad april 2019. Ook via website)
o Geen op- of aanmerkingen
• Ingekomen stukken
o Géén
• Verslag Secretaris (Arno Ooms)
o Ik geef u een overzicht van het jaar 2019.
Leden
Op 1 januari 2019 hadden wij als vereniging 113 leden.
In de loop van het jaar zijn 5 leden aangemeld en 6 leden afgemeld zodat het ledenaantal per
1 januari 2020 op 112 uitkomt. Deze bestaan uit 106 gewone leden, 1 gastlid, 5 leden van
verdienste (Henk, Ben, Con, André en Arno) en géén jeugdlid.
Inmiddels hebben zich per 1-1-2020 weer een aantal leden aangemeld
Opbouw ledenbestand
Leden
I januari
totaal
2006
124
2007
124
2008
123
2009
114
2010
108
2011
113
2012
107
2013
106
2014
107
2015
100
2016
101
2017
114
2018
115
2019
113
2020
112
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Gewoon
lid
114
117
114
108
102
103
97
97
100
94
94
108
108
108
106

Gastlid
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
1
2
2
0
1
7

Erelid
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0

Lid v
verdienste Jeugdlid
4
5
4
3
4
5
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
3
0
4
0
4
0
5
0
Noordwijkerhout

Waar komen onze 112 leden vandaan?
Noordwijkerhout
40 Lisse
Voorhout
19 Warmond
Noordwijk
19 Bennebroek
Sassenheim
10 Hoofddorp
De Zilk
6 Lisserbroek
Katwijk
4 Velsen-Noord
Haarlem
2 Vogelenzang
Heemstede
2 Voorschoten
Hillegom
2 Zoeterwoude
Leiden
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1

Schrijf ook eens een stukje over uw vogels.
Ledenbestand qua leeftijd per 1-1-2020
2018
2019
2020
Totaal aantal leden
115
113
112
Het gemiddelde Kolibrilid is
63,74 64,18 65,03
De jongste is 21 (Dex Geerlings uit Noordwijkerhout) en de oudste bijna 84 (dhr W.A.M.
Zonneveld uit Noordwijk)
Huldigingen 2019
Christian vd Ven (25 jaar)
Willem Anthonissen (25 jaar)
Arno Ooms (25 jaar bestuurslid) Lid van Verdienste
Jan Pols (25 jaar)
Oege Rinzema (40 jaar)
Overleden in 2019
08 januari Joop Turenhout
10 januari Jan Duivenvoorden
10 maart Jacques de Mooij
06 oktober Piet vd Berg
Bestuur
In 2019 was Oege Rinzema aftredend en herkozen.
Verder is het bestuur ongewijzigd.
V.V. De Kolibri 2020
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Huishoudelijk reglement
Geen wijzigingen
Aktiviteiten in 2019.
Ledenavonden
14 maart
Jaarvergadering leden
14 juni
Medewerkersvergadering bij Ben Zwetsloot.
Bingoavonden 21 maart en 17 oktober
12 december TT vergadering / prijsuitreiking
Sprekersavonden
10 januari
Kees Diepstraten, Vogelvoeding, via Witte Molen
14 februari
Alois van Mingeroet Nr 10. Exoten: sijzen, serinussen, roodmussen,
mees, goudvinken, kardinalen, Japanse nachtegaal, enz. \
Nr 30 Loodbek en Zilverbek
11 april
Piet Roozendaal, Nieuwste film Peru
09 mei
Oege Rinzema, Scandinavië
12 september Kees Diepstraten Tafelkeuring
11 oktober
TT vergadering + Open Podium
14 november Piet Barnhoorn, Vogels in de natuur
Verdere Kolibri-aktiviteiten in 2019.
18 mei
Kolibri-uitgaansdag Lorkeerhoeve en Vijvertuinen van Ada Hofman.
Vogelmarkten in de maanden januari t/m november m.u.v. zomerstop juni/juli
08 juni
Natuur wandeling (met Siem Vos)
06 juli
Barbecue bij fam. Lommerse.
27 juli
Braderie Noordwijkerhout (met Kolibri-stand)
Onderlinge tentoonstelling bij de Duinklievers te Noordwijkerhout. (01-11 t/m 03-11)
Maandblad
Het maandblad is met de vijf en twintigste jaargang bezig. Vanaf deze plek wil ik de
maandbladbezorgers bedanken voor hun tijdige bezorging van de bladen.
Het maandblad staat op de site en wordt bij het merendeel van de leden via mail verzonden en
een klein aantal wordt nog gedrukt. Wie ook meedenkt aan de verenigingsfinanciën en via email
wil ontvangen graag melden bij secretaris@dekolibri.com. Nieuwe leden krijgen standaard de
keuze, via mail of website.

V.V. De Kolibri 2020
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62e Onderlinge tentoonstelling
Totaal inzenders Onderlinge 25.
Totaal ingezonden vogels;
367.
52,0% hiervan scoorde 90 punten of meer. (TT 2018 61,1%)
De tentoonstelling werd dit jaar geopend door Dhr Cees Diepstraaten.
Hij huldigt de Algemeen Kampioen Willem Anthonissen met een Swiftparkiet Wildkleur (93
pnt) en Ed Pronk met De Mooiste Vogel van de TT, Europese Sijs Wildkleur (95 pnt).
Ook hier werden Oege Rinzema (40 jaar lid) en Jan Pols (25 jaar lid) gehuldigd met hun
jubileum. De Kolibri had bij de afgelopen Rayontentoonstelling de Rayontroffee gewonnen.
Hierna werd de tentoonstelling officieel geopend.
Voor catalogus-advertenties had Oege Rinzema alles voorbereid en hebben een aantal leden
o.a André Weijers en Jos Elstgeest de adverteerders bezocht. Elk jaar vallen enkele
adverteerders af. Gelukkig worden ook weer nieuwe gevonden. Zonder deze opbrengsten
wordt het toch een stuk moeilijker om een goede tentoonstelling te draaien.
Het Rad van Avontuur en de Enveloppensport draaiden op vrijdagavond en vooral zondag erg
goed. Vele mooie prijzen waren er te winnen. Geheel volgens traditie heeft Toos Zwetsloot
voor op de tafels mooie bloemstukken gemaakt, die natuurlijk bij de afsluiting van de TT
werden verloot. Vele leden hebben zich weer spontaan aangemeld om te helpen met opbouw,
het organiseren en weer afbreken van de TT. Alles ging zoals verwacht weer snel. Na afloop
hebben, zoals gebruikelijk, alle helpers nog wat gegeten en is iedereen huiswaarts gegaan.
Namens het bestuur hartelijk dank voor uw inzet afgelopen jaar.

V.V. De Kolibri 2020
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• Verslag Ringencommissaris (Con vd Ven)
o Voor het kweekseizoen 2019 zijn er in totaal 5070 ringen in diverse maten en
uitvoeringen besteld. Ter waarde van € 1.427,20 incl. 75 x € 2,50
administratiekosten en € 40,= aan spoedbestellingen
a € 1,= per ring extra.
o Specificatie per ringmaat:
Ringmaat Zwart
in mm
0,21
2
2,1
2,3
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,2
3,5
4
4,5
5
5,4
6
6,5
7
Sub
totaal
Admin.
kosten
Spoed
kosten
Totaal €

Geanod. Cultuur Geanod.
0,36
0,31
0,46

60
10
95
225
530
1315
240
105
515
365
270
20
80
10
20
3850

V.V. De Kolibri 2020

135
25

315
10
320
65
10
220

50
10
20
30

260

960

Staal
1,78

Subtotaal
per
ringmaat
60
10
95
540
10
850
65
1460
245
240
105
565
375
290
50
80
10
20
5070

Totaal
€ per
ringmaat
12,60
3,10
19,95
144,90
3,10
210,50
20,15
327,85
77,20
50,40
22,05
126,15
79,75
63,90
15,00
16,80
2,10
4,20
1199,70
187,50
40,00
1.427,20

11

Noordwijkerhout

• Verslag Materiaalcommissaris (wnd Ben Zwetsloot)
o Karren stonden opgesteld met alle TT-benodigdheden erop.
o Bakjes en flesjes waren aanwezig en schoongemaakt
o Kooien bijmaken of kopen niet van toepassing
o Voor volgende TT willen we twee kooien maken die mooi worden ingericht met een
landschapje en juist verlichting. Wie wil deze kooien maken, wie wil ze inrichten en
heeft mogelijk geschikte vogels ervoor. (Ben zal een stukje hierover schrijven in een
maandblad)
• Verslag Vogelmarkt (Willem Anthonissen)
o Vogelmarkten gaan nog steeds heel goed.
o Smorgens is Willem Aanspreekpunt (+ telefoonnummer )
o Smiddags is Ed Hulsebosch aanspreekpunt (+ telefoonnummer )
• Verslag Vogelbestand (Henk Haasnoot)
o Vogelbestand werkt nog steeds goed.
o Nieuw bestand wordt door Henk steeds gemaakt n.a.v. reacties leden.
• Verslag Maandblad en website (Arno Ooms)
o Gaat beiden goed. Regelmatig updates.
• Verslag Bingo (Toos Zwetsloot, Mies en Jos Elstgeest)
o Organisatie gaat goed. Prijzenvoorraad op peil.
o Werken met een budget gaat goed.
o 19 maart gaat niet door. Ook media inlichten
• Huldiging jubilaris Rob Houtman en Mark Geerlings
o Cees Diepstraten huldigt Dhr. Robert Houtman 40 jaar lid NBvV. Hij ontvangt een
gouden speld en een mooi boeket.
o Mark Geerlings was niet aanwezig op deze avond.
• Pauze
o In de pauze deelt Penningmeester financiële overzichten uit zodat leden alvast
kunnen kijken.
o We draaien een loterij met mooie prijzen.
• Verslag Penningmeester (Oege Rinzema)
o Penningmeester neemt alle stukken door. Overzichtelijk.
o We hebben de tentoonstelling met kleine bedrag positief afgesloten.
o We staan er als vereniging nog steeds goed voor.
• Kascontrole over 2019:
1e Rein Schoonderwoerd, 2e Kees vd Valk, reserve Ed Pronk
o Alle stukken zijn doorgenomen, overzichten zijn duidelijk toegelicht en enkele
vragen konden eenvoudig worden beantwoord. De kascontrolecommissie verzoekt
de vergadering de penningmeester (het bestuur) décharge te verlenen voor de
gevoerde boekhouding.
V.V. De Kolibri 2020
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• Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve.
o 1e Kees vd Valk
o 2e Ed Pronk
o Reserve F. Hoogervorst uit Sassenheim.
• Vaststellen contributie voor 2021
o NBvV contributie gaat per 1-1-2020 met 2 euro omhoog
o De Kolibri stelt voor dat wij per 1-1-2021 met 2 euro omhoog gaan.
• Bestuursverkiezing
o
2020 Ben Zwetsloot, Voorzitter aftredend / herkiesbaar
o
Ben wordt zonder tegenkandidaten herkozen voor een nieuwe periode
van 3 jaar.
Tabel van aftreden wordt dan:
o
2021 Arno Ooms, Secretaris
o
2022 Oege Rinzema, Penningmeester
o
2023 Ben Zwetsloot, Voorzitter
• Rondvraag
o Rein: Dagje uit zonder meeëten. Is dat mogelijk?
▪ Dat moet mogelijk zijn. Het bedrag zal dan lager uitvallen.
o Jos: Gaan we dagje uit met auto’s of bus?
▪ Besloten is met BUS.
o Gerrit: Is er een lunch geregeld?
▪ Ja, er worden lunchpakketten gemaakt.
o Bep: Is de vogelmarkt ook toegankelijk voor niet vogelliefhebbers?
▪ Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.
o Ben: Fietstocht. Is er in mei nog geen organisatie dan gaat de fietstocht uit de
agenda
o Ben: Braderie Noordwijkerhout en Voorhout. Best gezellig en leuke bezigheid, maar
Ben wil graag het stokje overgeven aan een paar andere leden, die dan de
organisatie en bezetting op zich nemen. Bij geen interesse wordt de braderie uit de
agenda gehaald.
o Ben: Maandblad, kleine advertentie. Niemand heeft betaald voor 2020. Idee is om
dat voortaan gratis te doen. 1 pagina vol. Zijn er meer gegadigden, dan gaan we
rouleren.
o Ben: Onderzocht wordt nu of het mogelijk is het maandblad in kleur aan te bieden.
• Sluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng, sluit de vergadering.
Iedereen wel thuis.

V.V. De Kolibri 2020
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Artikelen of andere zaken voor het maandblad inleveren
voor 20 juli 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
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Huiszwaluwen voor thuisblijvers
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Sommige vertrouwde dingen gaan gewoon door, zoals de eerste huiszwaluwen die bij hun
kolonies verschijnen. Ze bouwen hun nesten van honderden klompjes klei of nemen een
kunstnest in bezit. Voor het derde jaar op rij worden ze gevolgd in een landelijk
nestonderzoek. Een mooi project om aan mee te doen als je thuisblijft en een kolonie aan of
vlakbij huis hebt.
Op zonnige dagen is het rusteloze gezwier van huiszwaluwen een mooi schouwspel. Tot
halverwege de vorige eeuw waren ze alomtegenwoordig in steden en dorpen. Vanaf de jaren
zeventig ging het bergafwaarts en verdween ruim 75 procent, maar vanaf de eeuwwisseling
nemen ze weer toe. Sinds 2018, het Jaar van de Huiszwaluw van Sovon en Vogelbescherming,
helpen vrijwilligers met een landelijk onderzoek naar de oorzaken van deze veranderingen.
Nestonderzoek
Tot voor kort was er nauwelijks iets bekend over wat er zich afspeelt in de nesten onder de
Nederlandse gevels en dakranden. Om de veranderingen van een populatie te begrijpen, is het
belangrijk om gegevens over het broedsucces van een vogelsoort te verzamelen.
In 2018 en 2019 werd het wel en wee van honderden nesten van een afstandje geobserveerd,
verspreid over het hele land. Daaruit bleek onder meer dat hooguit de helft van de
huiszwaluwparen een tweede legsel startte. In vergelijking met oudere onderzoeken in Europa
is dat een laag aandeel. Ook bleek dat nesten van klei in het oosten van het land, op
zandgrond, sneller kapotgaan dan op kleigrond. Kunstnesten raken vaker bezet op zandgrond.
Op kleigrond geven huiszwaluwen vaak de voorkeur aan zelfgebouwde nesten van het vorige
jaar. Dit zijn uitkomsten die ook vertaald kunnen worden naar beschermingsmaatregelen.
Resultaten lezen
In het tijdschrift Limosa is een artikel over de resultaten van 2018 verschenen. Over 2019
hebben we ook wat analyses gedaan, die verwerkt zijn in een stukje in Sovon-Nieuws. Lees
hier het artikel met de titel Twee zomers zwaluwen kijken.

V.V. De Kolibri 2020

15

Noordwijkerhout

Ideaal voor de thuisblijver
Huiszwaluwen onderzoeken kun je vanaf een tuinstoel, voor het huis (Bron: Albert de Jong)In
2020 gaat het onderzoek het derde jaar in. Na twee hete en droge zomers is het spannend wat
de broedresultaten deze zomer zullen worden. Door wekelijks enkele nesten in een kolonie te
observeren, kun je al meehelpen met dit project. Als je een kolonie aan huis of ergens in de
buurt hebt, dan is dit misschien wel een ideaal ommetje, waarbij je zelfstandig te werk kunt
gaan. Zomaar vanuit een tuinstoel.
Wil je meedoen? Kijk dan op deze website hoe het werkt.
Tekst: Albert de Jong en Loes van den Bremer, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Jan Schouten (leadfoto: huiszwaluwen aan een gevel); Albert de Jong
In 2020 wordt het onderzoek mede mogelijk gemaakt door Stichting JOOST, het Jaap van Duijn
Vogelfonds en het Elise Mathilde Fonds.

Diagonaal sudoku
Behalve op elke rij, in iedere kolom
en ik elk blok van 3x3 staan de
getallen van 1-9 ook op beide
diagonalen.
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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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Zieke pimpelmezen: hygiënisch vogels voeren
Opmerkelijke meldingen van dode pimpelmezen dit voorjaar, niet vaak, maar soms wel veel
tegelijk. Mogelijk zijn ze ziek, daarom doet het DWHC onderzoek. Aan u de vraag: voer
hygiënisch om besmetting op de voerplaats te voorkomen en meld dode pimpelmezen als u ze
ziet.
Zieke pimpelmezen herkent u aan hun gedrag: ze zitten bol, zijn suf en ze zijn niet schuw, dus
u kunt dichtbij komen. Soms ziet hun snavel er vies uit. Ziet u zo'n vogel, meld dit dan bij
het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht.
Tot nu toe komen er daar niet vaak meldingen van pimpelmezen binnen. Maar het is bijzonder
dat er dit jaar soms meerdere - tot wel tien stuks - dode pimpelmezen worden gevonden in
korte tijd. Even de ogen open houden dus.

Vogels die het koud
hebben of ziek zijn, gaan
vaak heel 'bol' zitten.

Gezond vogels voeren
Het is nog onbekend wat de mezensterfte veroorzaakt, maar omdat het mogelijk om een
infectieziekte gaat, is het belangrijk om te voorkomen dat vogels elkaar op een voer- of
drinkplek besmetten. Voer dus hygienisch met deze tips en houd de vogels gezond.
1. Voer hoeveelheden die voor de avond op gaan, zodat er geen resten overblijven op de
grond of op de voertafel. Als het voer nat wordt en lang blijft liggen wordt het een vieze
bende.
2. Borstel of schud voerhuisjes, voertafels en silo’s regelmatig schoon. Silo's zijn zo
ontworpen dat de zaden niet snel nat worden, maar met regen en wind is het niet
uitgesloten. Als de zaden gaan klonteren, moet u ze weggooien.
3. Ververs water in waterbakken regelmatig.
V.V. De Kolibri 2020
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4. Ontsmet de voer- en waterplaats af en toe met kokend water of een desinfectiemiddel.
Een handig tip voor het schoonmaken van kleindere silo's: zet ze gewoon in de
vaatwasser.
5. Vooral vetbollen en vogelpindakaas bederven snel met zacht, nat weer. Het vet ruikt
dan vies, er komt een zwarte of witte waas over of de zaden erin beginnen te kiemen.
Haal het voer weg als dit gebeurt.
6. Verplaats voertafels af en toe om te voorkomen dat ziekteverwekkers zich ophopen.
Houd ook het badderen en drinken gezond: ververs water in schalen regelmatig.

Een zieke of dode pimpelmees: wat te doen?
Mocht u zieke of dode pimpelmezen of andere vogels in uw tuin zien, stop dan twee weken
met bijvoeren. Op een voerplaats komen vogels namelijk dichter bij elkaar dan wanneer ze in
de natuur voedsel zoeken. Zo besmetten ze elkaar sneller en het is beter om dat te
voorkomen.
Zieke vogels kunt u het beste met rust laten. Veel meer kunt u eigelijk ook niet doen, want ze
laten zich niet pakken en vogelasielen nemen ze niet altijd aan vanwege het
besmettingsgevaar.
Als u zieke of dode pimpelmezen ziet, kunt u dit melden bij het Dutch Wildelife Health Centre
(DWHC). Dit centrum brengt ziekten onder wilde dieren in kaart, zodat de overheid goede
maatregelen kan nemen.
V.V. De Kolibri 2020
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Af en toe een muisje in de tuin
is ook best gezellig, maar laat
het niet uit de hand lopen.

Geen muizen en ratten
Ook beter om te voorkomen: een muizenplaag. Muizen en ratten zijn altijd en overal, maar
meestal vallen ze niet op en heeft u er geen last van. Als er 's nachts echter veel voer blijft
liggen of als ze bij uw vogelvoer-voorraad kunnen, dan vormen ze soms een plaag. Door het
extra voer, planten ze zich namelijk sneller voort. U ziet ze dan door te tuin lopen en merkt in
de schuur en vies muizenplasluchtje op.
Tips om wel de vogels te voeren, maar niet de muizen:
• Zorg er voor dat er 's nachts geen voer blijft liggen waar ze bij kunnen.
• Bewaar uw vogelvoer in metalen emmers. Plastic zakken of emmers knagen ze namelijk
al snel stuk.
• Hang een opvangschaal onder de voersilo, zodat er minder voer op de grond valt (en
blijft liggen).
Voer met plezier!
In een vogelvriendelijke tuin, waar de vogels ook natuurlijk eten vinden, kan het geen kwaad
om het hele jaar door te voeren. Ook belangrijk: een dichte of stekelige struik, haag of boom
waar vogels veilig kunnen schuilen en broeden. Natuurlijk vogelvoedsel is:
•
•
•
•

bloemen: vogels eten de insecten die erop afkomen en later de zaden
struiken of boompjes die bessen, fruit of noten geven
een grasveld waar vogels wormen en larven vinden
afgevallen bladeren waaronder insecten leven

Voer dus met plezier en kijk met genoegen naar de kleine vrolijke tuinvrienden. U weet nu hoe
u ze fit en gezond houdt!
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Vogelbestand
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Eur cultuur
Forpus
Forpus

Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Noorse Grote Goudvink
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter
Putter (Grote)
Putter
Putter
Rietzanger
Staartmees
Sijs elzen
Sijs elzen
Sijs elzen
Sijs elzen
Sijs elzen
Sijs elzen
Sijs elzen
Sijs elzen
Blauwvleugel
Oogring

Dex Geerlings
M.J.Geerlings
P.Hogewoning
R.J.J.van der Poll
C.A.J.Turenhout
C.G.A.v.d.Ven
W.P.Anthonissen
S.v.Duijn
Dex Geerlings
J.v.d.Luijt
C.de Mooij
R.J.J.van der Poll
J.Pols
E.M.Pronk
C.G.A.v.d.Ven
C.A.van Winsen
M.J.Geerlings
R.Tjoelker
M.van Duin
R.R.Houtman
C.de Mooij
R.J.J.van der Poll
J.Pols
E.M.Pronk
Sprokkelenburg
C.G.A.v.d.Ven
C.G.A.v.d.Ven
C.G.A.v.d.Ven

0252-372609
0252-372609
0252-419074
06-25438233
0252-374849
0252-374150
0252-375668
0228-541542
0252-372609
0252-215633
0252-216823
06-25438233
071-3646947
06-28167792
0252-374150
06-51886696
0252-372609
06-26931710
06-12678579
0252-215737
0252-216823
06-25438233
071-3646947
06-28167792
06-22169778
0252-374150
0252-374150
0252-374150

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