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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 2021 medio
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Bericht.
Van de week kregen wij droevig bericht. Henk Turnhout, 72 jaar oud, is
overleden. Hij was al langer ziek, en heeft de strijd toch op moeten
geven. Sinds 1981 was hij lid van onze vereniging. Afgelopen zaterdag 22
mei was het afscheid nemen. Willem Anthonissen heeft toen een
bloemengroet gebracht, namens de vereniging.
Na overleg met de gemeente Noordwijk mocht het toch niet baten om de vogelmarkt voor
aanstaande zaterdag 29 mei te organiseren. De toestemming bleef achterwege, zodat wij nu
naar de nieuwe datum uitkijken en wel op zaterdag 26 juni aanstaande. Dit kan alleen weer na
overleg met de gemeente Noordwijk, maar dat zult u begrijpen. ‘t victorhuis moet zich ook aan
de regels houden en terecht. U hoort op tijd van ons als het doorgaat.
De geplande inloopavond op donderdag 10 juni schrijven we hierbij deze ook af. De
versoepelingen geven daar nog geen voldoende ruimte voor.
Zaterdag 5 juni is er een wandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen.
Vergeet niet om je op te geven bij Arno. De eerste keer dat we elkaar weer ontmoeten.
Ongetwijfeld hebben we veel te vertellen aan elkaar. Wel zachtjes anders verstoren we de
natuur waar we voor komen. Alvast veel plezier, ik kijk uit naar je komst.
Hoe is het broedseizoen bij jou verlopen. Of is deze nog aan de gang. Nu we het er toch over
hebben, maak een foto van de nieuwe aanwinst. Zet er een tekst bij en stuur deze naar Arno.
Geplaatst in het maandblad in kleur tegenwoordig, kan iedereen er van genieten, ik verheug
me er al op.
Ik doe graag een oproep, laat u vaccineren, des te eerder kunnen we weer dingen doen waar
we goed in zijn. Samen zijn en leren van elkaar.
Houdt u nog aan de regels, pas goed op elkaar en voor iedereen een goede gezondheid.
Graag tot later,

B. Zwetsloot vrz.

Uw pen via de mail?
Natuurlijk kan dat !!
Mail naar secretaris@dekolibri.com
V.V. De Kolibri 2021
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Agenda 2021

V.V. De Kolibri

29 mei

Vogelmarkt (vervallen)

05 juni

Wandelen in de waterleidingduinen o.l.v. Siem Vos (Info zie elders)
Al aantal meelopers, nog plaats zat.

10 juni

Ledenvergadering Victorhuis (vervallen)

26 juni

(extra) Vogelmarkt (definitief besluit in juni)

Xx augustus
28 augustus
02 september
25 september
14 oktober
21 oktober
30 oktober
03 november
04 november
05 november
06 november
07 november
07 november
11 november
27 november
09 december
18 december

Barbecue (definitief besluit in juni)
Vogelmarkt
Jaarvergadering 2020
Vogelmarkt
Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden)
17.00 – 20.00 uur
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
Sprekersavond
Vogelmarkt
Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt

De data zijn hiermee bekend gemaakt. Of we ook echt kunnen starten, hangt af
van de maatregelen die ons tegen die tijd zijn opgelegd. Dus alle data onder
voorbehoud.

Spreuk van de maand:
Een bijziende vogel is een hongerlijder

V.V. De Kolibri 2021
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Ringen bestellen voor het kweekjaar 2022
Om zeker te zijn dat u tijdig uw ringen in huis heeft is het van belang goed in de gaten
te houden wanneer de 4 bestelrondes bij de NBvV precies vallen.
U kunt ringen per mail bestellen via ringenbestellen.dekolibri@gmail.com of door het
bestelformulier (incl. verschuldigde bedrag - let op 3 euro behandelingskosten) in de
bus te doen bij:
Christian van der Ven
Quarles van Uffordstraat 66
2202 NJ Noordwijk
* graag bij het bestellen van ringen voor inheemse soorten het daarvoor bestemde
formulier volledig ingevuld indienen. Zonder volledig formulier kan er helaas geen
bestelling geplaatst worden.
Voor de volledigheid de besteldata voor het komende kweekseizoen nog even onder
elkaar:
Bestelronde #1
Bestelling indienen vóór 28 april 2021
Uitlevering ringen vanaf 01 oktober 2021
Bestelronde #2
Bestelling indienen vóór 13 september 2021
Uitlevering ringen vanaf 15 december 2021
Bestelronde #3
Bestelling indienen vóór 13 januari 2022
Uitlevering ringen vanaf 01 april 2022
Bestelronde #4
Bestelling indienen vóór 13 maart 2022
Uitlevering ringen vanaf 15 mei 2022
Heeft u nu (nog) ringen nodig voor 1 oktober 2021, voor kweekseizoen 2021, dan is dit
alleen nog als spoedbestelling te plaatsen.
Voor vragen kun je gerust een mailtje sturen aan: ringenbestellen.dekolibri@gmail.com

V.V. De Kolibri 2021
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Geerlings
Verlaan
Kan
Ketel
Honsbeek
Hoogervorst
Verweij
Dijk
Koelewijn

4
5

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

9 8 7 4
7
8
2

3
6 7
9
5

1
3 4 8

3

1 6
9
6 2
1 7
5

7 8

2-6
8-6
9-6
10-6
19-6
20-6
20-6
23-6
28-6

9

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

Bij gebrek aan vogelmarkten en wel kweken, mag u uw vogels ook
hier bij Vraag en Aanbod aanbieden. Je weet maar nooit!

V.V. De Kolibri 2021

6

Noordwijkerhout

Henk was lid van onze vereniging vanaf oktober 1988.
Hij bezocht vaker onze vogelmarkten. De Kolibri heeft
op gepaste wijze afscheid genomen.
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Glanseksters.
In maart 2012 kwam ik, zoals bijna traditie is, op de vogelmarkt van mijn eigen vereniging De
Kolibri van Noordwijkerhout. Ik had toen niet zelf vogels om te verkopen bij mij, dus ging eerst
even rustig de vogelmarkt rond om te kijken welke vogels er zitten en om de mensen
goedendag te zeggen.
Bij de eerst handelaar, ook een gast lid van
onze vereniging en intussen helaas overleden,
zag ik een paar mooie zwarte vogels met wat
stipjes op de rug en een crème witte buik. Ik
vond ze leuk. Volgens de handelaar was het
een koppeltje. En hoewel ze niet goedkoop
waren, kocht ik ze. Het bleken glanseksters te
zijn.

Maar wat vaker gebeurt, bleek ook hier te gelden. Het was geen koppel. Toen ik er mee ging
broeden, maakten ze een keurig nest. En na een paar dagen het eerste ei, de dag erop het
tweede ei, de dag erop 4 eieren? Vier? O raar. De dag daarop 6 eieren. Tja toen wist ik het
zeker, het waren 2 poppen. En ja hoe nu verder. Het was intussen mei en de markt in Boskoop
was niet meer open. Ik kende niemand die glanseksters had. Maar ik wilde ze ook niet direct
voor een prikkie van de hand doen.
In december 2012, organiseerde de vereniging van Noordwijk genaamd Vogelvreugd, de
tweede vereniging waar ik lid was, een District Tentoonstelling. Hier kwam ik in gesprek met
Cees Diepstraten. Zijn vrouw bleek glanseksters te hebben, maar wilde ze van de hand doen,
omdat ze met de Dwergeksters verder wilde. Ik heb toen de vogels overgenomen. Dat waren
dat toen 2 mannen.
In het voorjaar van 2013, kon ik dus met 2 koppels gaan broeden. Beide koppels kregen eieren
en jongen, Het enen koppel vijf, waarvan er 4 op stok kwamen en het ander koppel twee, die
allebei op stok kwamen. Nadat ze ongeveer 40 dagen waren, heb ik ze bij de ouders vandaan
gehaald en in een kooi apart gedaan.
En begon ik met de tweede ronde. Dit ging minder, want bij het koppel dat 4 jongen op stok
had, ging de pop dood. Dat ander koppel legde wel weer eieren. En er kwamen nog 2 jongen.
Maar ik bleek nog meer te moeten leren van deze vogels. Namelijk het volgende. Ik gebruik
wasbakjes, waarbij de tralie onder en boven in een gleuf past. Die gebruik ik al jaren. Nooit
problemen gehad, behalve nu met de glansekster. Ik ging ’s avonds samen met mijn zoon en
vrouw naar mijn vogels en er vloog een jong glansekster los. Raar. Hoe kan dit? We hebben
hem gevangen en weer teruggedaan in de kooi. Geen idee hoe hij eruit kwam. De dag erop
gingen we weer met ons drieën voeren. (dat was in die tijd een traditie bij ons en sinds mijn
V.V. De Kolibri 2021
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zoon niet meer thuis woont, doen mijn vrouw en ik het samen, tenzij ze moet werken) Er was
nu geen vogel los. Maar toen we bij de kooi kwamen waarin het koppel zat wat eieren had, lag
er een glansekster dood in de kooi. Balen natuurlijk. Maar er bleek meer aan de hand. Er
bleken ook nog twee glanseksters in de kooi te zitten die wel vlogen, we haalde de dode vogel
eruit en waren nieuwsgierig welke dood lag. De dode glansekster bleek een jong te zijn, al wel
op kleur was en dus eentje uit de opvangkooi. Die was langs het wasbakje uit de kooi gegaan
en op dezelfde manier bij de broedkoppel naar binnen gegaan. We denken dat de man dit niet
accepteerde en de indringer heef gedood.
Intussen is onze ervaring dat lang niet elke Glansekster weet hoe hij eruit komt, maar een
aantal vinden die route wel en ook het naar binnen bij een andere kooi gebeurt af en toe.
Onze oplossing is simpel. We doen er een zichtbaar draadje langs, zoiets waarmee je
vuilniszakken mee vast maakt. Het hoeft niet eens strak, dan blijven ze wel in hun kooi.
De jaren na 2013 had ik regelmatig wat jongen maar niet super veel. Met twee tot 4 was dat
het wel. En dan had ik ook nog regelmatig een dood vogeltje, dus mijn bestand werd niet
supergroot. In 2017 had ik bij de eerste rond 2 jongen, maar in de twee ronde wel zes jongen,
beide bij maar 1 koppel. Echter die tweede ronde was erg laat, omdat ze het een hele poos
tussendoor niets deden, dus de jongen werden pas geboren in september. Het gevolg was dat
deze jongen zeer moeilijk door de rui kwamen. Ik heb ze echt in de warmte gezet. Maar
ondanks dat, bleef er uiteindelijk maar 1 van leven. Toch te laat? In ieder geval, ik laat ze niet
meer tot in september broeden.
Ik broed met mijn glanseksters altijd in broedkooien. Maar van Aad Kester begreep ik dat hij
ook in een volière met ze broedde. Leuk dacht ik, ga ik ook proberen. Dus half juni 2018 gingen
er naast mijn goudbuikjes, tijgervinken, vuurvinken en blauwkop blauwfazantjes, die al in de
buiten volière zaten ook een koppel glanseksters in deze volière. Meestal gaan de vogels
eerder de volière in, maar 2018 was wel het jaar dat ik naar Scandinavië was. Mijn vrouw had
de andere vogels half mei al in de volière gedaan, want ik had die apart gezet, boven in een
grote kooi. Nu deze glanseksters deden niets, wat maar op broeden leek. Echter wat ze wel
deden was de andere vogels storen. En half augustus, zag ik dat ze zelfs eieren van nadere
vogels pakten. Ik heb ze er toen meteen uitgehaald. Gelukkig is mijn volière goed begroeid,
dus had ik daar toch wel wat jongen van de andere vogels die erin zaten, wel minder. Boven in
de broedkooien had ik bij een nader koppel wel een paar jongen.
In 2019 heb ik met drie koppels gebroed. En had ik eindelijk mooi wat jongen, namelijk 14
stuks, waarvan 9 poppen en 5 mannen. Een leuke verhouding. En ze kwamen ook uit
onverwante koppels. Dus ik kan daarmee verder. In 2020 wilde ik met 4 koppels broeden,
echter de twee koppels met een oudere man of oudere pop gingen goed, maar de koppels
bestaande uit alleen maar jongen vogels van 2019 niet. Eén koppel kreeg wel jongen, maar
bracht ze niet op stok en één koppel deed niets.
Ik broed met mijn Glanseksters dus altijd in broedkooien. Deze zijn 60 cm bij 40 com bij 40 cm.
En ik heb er altijd kunstgroen in, zodat ze zicht kunnen verstoppen. Mijn glanseksters maken
vaak een nest in dit groen, of in een half open, of zelfs tralienestkastje, wat ik ook tussen het
V.V. De Kolibri 2021
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groen verstop, of aan de andere kant van de kooi ophang. Maar in die nestkastjes maken ze
het nest dan wel helemaal dicht met de kokosvezels. En ze gebruiken het liefst de bruine.
Vooral als ze zelf een nest maken in het kunstgroen, is het erg lastig ze op tijd te ringen, dan
ring ik ze wel eens met een maatje groter als ze net uit het nest zijn.
Ze krijgen bij mij tropenzaad van Van Himbergen code 4. Onkruidzaad, tegenwoordig wilde
zaden genoemd staat ook ter beschikking. Verder grit, maagkiezel, sepia. En als ze jongen
hebben Cede wat ik rul maak met water. Als ze jongen hebben geef ik ze af en toe ook
diepvries pinky’s. Niet teveel, omdat de man anders te fel wordt. Ze krijgen regelmatig vers
drinkwater en waswater, want van badderen houden ze zeker wel.
Ik vind het hele leuke vogels, ga er zeker nog een poosje mee door. Om erachter te komen wat
mannen of poppen zijn, doe ik altijd via DNA-onderzoek, want verschil zie je niet. En op zang
afgaan bij deze vogels is erg lastig, omdat je ze wel hoort als je niet in de buurt ben, maar nooit
als je dat wel bent, dus je ziet nooit welke zingt.
Door deze glansekster ben ik intussen wel op zoek naar ook andere eksters. In 2018 had ik een
koppel Dwergeksters, ze hebben keurig gebroed en hadden 2 jongen. Echter in september ging
1 jong dood en het popje ook. En het ander jong bleek een man. Intussen heb ik weer wat,
maar ook daarvan zijn er intussen al wat dood. Dus een groot succes is dat nog niet en om aan
poppen te komen is erg lastig.
En sinds mei heb ik jongen Zwartrug
eksters en Kleine eksters. Ik hoop hier
in 2021 mee te kunnen broeden. Eens
kijken hoe dat gaat. Dus een nieuwe
uitdaging, waar ik hopelijk van ga
genieten.
Oege Rinzema

Uw pen via de mail?
Natuurlijk kan dat !!
Mail naar secretaris@dekolibri.com
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Reminder ringen bestellen (Bestelronde 2)
U heeft nog tot vrijdag 13 september 2021 de tijd om uw ringen te
bestellen!
Dit kan door uw bestelling per email door te geven op
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com (u ontvangt dan een betaalverzoek) of door het
ringenformulier (inclusief verschuldigde bedrag) in de brievenbus te doen bij Christian
van der Ven, Quarles van Uffordstraat 66, 2202 NJ Noordwijk. LET OP: deze ringen
worden geleverd vanaf 15-december 2021

Wie vindt het leuk om een taak binnen de vereniging op zich te
nemen. - Materiaalcommissaris
- Organisatie Fietstocht
- Organisatie Jaarlijks dagje uit
- Organisatie jaarlijkse Barbecue
Geef je op bij het bestuur. Het kan natuurlijk een persoon zijn maar
ook een groepje. Vele handen maken licht werk !!

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

V.V. De Kolibri 2021
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VRAAG EN AANBOD
Gevraagd Koppel Agapornis roseicollis wildkleur, koppel lutino
Koppel Agapornis fisherie wildkleur
Koppel Agapornis personata wildkleur
S.v.p. geen toverballen
Arno Ooms
06 44 04 80 90 of mail arno.ooms@gmail.com

5 juni Duinwandeling
We gaan lopen in de waterleidingduinen
Siem Vos is bereid gevonden onze gids te zijn. Hij gaat een
mooie route voor ons samenstellen.
We starten bij ’t Panneland
07.45 uur
08.00 uur
10.30 uur

Verzamelen parkeerplaats
Vertrek
(ongeveer) Terug bij ’t Panneland

Natuurlijk sluiten we af met koffie en appelpunt.
(terrassen open/coronaproef)
Draag geen felle kleding en neem gerust je verrekijker en/of
camera mee.
Geef je op uiterlijk 1 juni via Mail secretaris@dekolibri.com
of telefoon 06-44048090
V.V. De Kolibri 2021
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Sinagote, het verhaal van één lepelaar

Eén lepelaar, één vogelleven, één trekroute. Theunis Piersma en Petra de Goeij van de
Rijksuniversiteit Groningen, Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam en Carl Zuhorn
van Staatsbosbeheer volgen al sinds 2006 de trekbewegingen en observeerden het gedrag van
Sinagote, een gezenderde lepelaarvrouw. Ze schreven zelfs een boek over hun bevindingen,
dat 8 april verschijnt.
Sinagote is vernoemd naar de Bretonse naam van het dorp waar ze ieder najaar heen trekt.
Het dorp heet ‘Sina’ en ‘gote’ betekent ‘meisje van’. Sinagote kroop in mei 2006 uit het ei in de
Oude Huizenvallei op Vlieland. Net als vele andere lepelaars kreeg ze kleurringen om haar
poten. In 2013 werd ze opnieuw gevangen, nu als broedvogel op de Oostkwelder van
Schiermonnikoog in het kader van het Waddenfondsproject ‘Metawad’. Naast een set nieuwe
ringen kreeg ze een zender op haar rug. Na drie broedpogingen op Schiermonnikoog keerde
de lepelaar terug op Vlieland waar ze in mei 2014 gespot werd door een stagiair van
Staatsbosbeheer. Hopelijk zal ze ook in 2021 terugkeren op Vlieland om te broeden.
Zender
De zender die Sinagote op haar rug kreeg, is gemaakt door de Universiteit van Amsterdam.
Sinds mei 2013 wordt iedere tien minuten nauwkeurig gemeten waar de lepelaar is, wat ze op
dat moment doet en (mocht ze vliegen) hoe hoog ze vliegt. De zender slaat de gegevens op tot
V.V. De Kolibri 2021
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ze naar speciale ontvangers doorgezonden kunnen worden. Zonnepaneeltjes op de zender
zorgen voor de energie.
Maar de zender meet natuurlijk alleen wat Sinagote doet; die registreert niet met wie ze dat
doet, in welk gezelschap ze verkeert, of er eieren of kuikens in haar nest liggen, en of de
lepelaar alleen of in een groep foerageert. Deze gegevens komen nog steeds van observaties
uit het veld. Sinagote is vaak gezien, vooral op Vlieland, waarbij er veel gegevens zijn
verzameld. Zo is het mogelijk voor de schrijvers van het boek om een goed beeld van het rijke
leven van deze trekvogel te schetsen.

Samen met haar nakomeling foerageert Sinagote in de geul bij Lange Paal (Bron: Michiel
Muller)
Trek
Zo trekt deze lepelaar iedere nazomer naar Séné in Zuid-Bretagne. Daar, in de Golf van
Morbihan, deelt ze de wadplaten met dezelfde rotganzen die ze later in het jaar op Vlieland
weer zal tegenkomen. In de loop van de winter verhuist ze altijd naar de zoutwinningspolders
bij het dorp Guérande, een kilometer of vijftig ten zuidoosten van Séné. En de laatste weken
voor de trek naar Nederland verblijft de lepelaar in een gebied met overstroomde graslanden
langs de Loire. Daar zorgt het eten van rode rivierkreeften voor genoeg trekvet. De helft van
het jaar zit ze in Frankrijk, de andere helft in Nederland.

V.V. De Kolibri 2021
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Kennis over de lepelaar
Al deze zendergegevens en observaties van Sinagote en vele andere lepelaars maken dat we
nu meer weten over het intense sociale leven van lepelaars. Over de manier waarop ze vlak
voor de trek met elkaar praten, over de manier waarop ze zowel overdag als ’s nachts kunnen
trekken en welke hoge vliegsnelheden ze kunnen halen. Maar ook over het terreingebruik, en
dat de lepelaar bijvoorbeeld na de aanpassingen van het zoetwaterbeheer de Kroon’s Polder
veel intensiever is gaan gebruiken als foerageergebied.

Sinagote en man verkennen de mogelijke broedplekken op Vlieland (Bron: Ilse Cameron)
De lepelaar blijkt ons veel te vertellen en het boek opent een wereld die tot nu toe gesloten
was. Het boek 'Sinagote. Het levensverhaal van een lepelaar’ verschijnt op 8 april bij
Noordboek Natuur.

Tekst: Theunis Piersma (RUG, NIOZ, Global Flyway Network), Petra de Goeij (RUG, Werkgroep
Lepelaar), Willem Bouten (UvA) en Carl Zuhorn (Staatsbosbeheer, Werkgroep Lepelaar)
Foto's: Peter de Boer; Michiel Muller; Ilse Cameron
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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

Grote parkiet zaad
20 kg
€ 21,50
Kleine parkiet zaad
20 kg
€ 21,50
Tropen zaad
20 kg
€ 21,95
Kanarie zaad
20 kg
€ 24,50
Wildzang zaad
20 kg
€ 24,95
(genoemde prijzen onder voorbehoud)
Als klanten wensen hebben t.a.v. volle zakken ( bepaald merk ) voer dan dit 14
dagen voor de vogelmarkt aan mij doorbellen. Henriette mob. 06 – 30 33 81 92
www.jetvogelvoer.nl
Harderwijk
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET
V.V. De Kolibri 2021
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Vogelbestand
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien

Gloster consort gladkop
Gloster consort gladkop
Irish fancy
LLarget Espanol
Lizard
Lizard
Munchener
Munchener
Parijse Frisé
Raza espanol
Rood
Rood
Rood Moziek
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Francolijn kwartel
Francolijn kwartel
Francolijn kwartel
Harlekijn kwartel
Japanse kwartel
Roelroel
Witbuik Zandhoen
Albifrons Nana
Ara Nobilis
Dub geelkop Amazone
Blauwgele Ara

J.C.Elstgeest
E.M.Pronk
E.M.v.Noord
N.de Keizer
J.C.Elstgeest
J.Pols
N.de Keizer
E.M.v.Noord
R.v.Zundert
W.P.Anthonissen
A.Marijt
J.Pols
W.H.B.Bornhijm
W.P.Anthonissen
Th.Hogervorst
P.R.J.Lommerse
R.Rotteveel
C.A.van Winsen
C.J. Wittekoek
Th.Hogervorst
P.H.Honsbeek
C.v.d.Valk
C.v.d.Valk
W.P.Anthonissen
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

023-5848543
06-28167792
071-3011118
06-19101244
023-5848543
071-3646947
06-19101244
071-3011118
06-41423184
0252-375668
071-3610458
071-3646947
0252-372132
0252-375668
0252-374472
06-51559358
06-14965884
06-51886696
023-7501630
0252-374472
06-53410173
0252-372545
0252-372545
0252-375668
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
John Hoogervorst
Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen door.
V.V. De Kolibri 2021
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Zeetrektellen: voorbijgaande stipjes worden blijvende kennis
Urenlang door de telescoop naar de golven
turen. Van Westkapelle tot aan
Schiermonnikoog. Op stormachtige
herfstdagen en grijze winterochtenden zien
fanatieke vogeltellers honderden tot soms
duizenden zeevogels voorbijvliegen. Een
inspanning waarmee nu ook een
betrouwbare inschatting over hun
aantalsontwikkelingen gemaakt kan worden.
Om te weten hoe het met de zeevogels gaat,
is het belangrijk om hun aantallen te
registreren. Maar omdat de meeste soorten
ver op zee verblijven, is het nog niet zo
gemakkelijk om de veranderingen in hun
aantallen te volgen. Al enige tijd telt men
deze vogels vanuit een vliegtuig boven zee, maar dat geeft niet voor alle soorten een compleet
beeld. Met zeetrektellingen vanaf de kust wordt dat beeld nu aangevuld.
Stipjes worden
trends
Al decennialang
tellen
fanatiekelingen in
weer en wind alle
zeevogels die ze
langs de kust
voorbij zien komen.
Vroeger gebeurde
dat door de Club
van Zeetrek-waarnemers, die later is opgegaan in de Nederlandse Zeevogelgroep. Sinds het
begin van deze eeuw worden die gegevens bijeengebracht op Trektellen.nl.
Omdat de tellers de aantallen steeds op dezelfde manier noteren, zijn ze uitermate geschikt
om berekeningen mee te doen. Dat gebeurt sinds kort door het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Die gebruikt de gegevens, binnen het kader van het Netwerk Ecologische
Monitoring, om van die voorbijtrekkende zeevogels trends te berekenen. De trektellers die in
weer en wind over de woeste golven turen, helpen dus om de vraag te beantwoorden of de
aantallen zeevogels langs de Noordzeekust toe- of afnemen.
V.V. De Kolibri 2021
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Kleine en Grote Jagers
Voor 24 soorten worden inmiddels op basis van zeetrektellingen trends berekend. Die zijn
binnenkort in het watervogelrapport van Sovon te vinden en nu al op de website. We kunnen
hier wel alvast voor twee verwante soorten een interessant patroon laten zien: de Kleine en
de Grote Jager.

Beeld: Kleine Jagers maken
Stormmeeuw zijn prooi
afhandig (Peter Soer). Per
geteld uur vliegen er steeds
minder Kleine Jagers langs de
Noordzeekust.

De Kleine Jager neemt
sinds de start van de
reeks midden jaren
zeventig langzaamaan af.
Sindsdien zijn de bij ons
doortrekkende aantallen
bijna gehalveerd. In
Schotland is de
broedpopulatie in 25 jaar
met tachtig procent
afgenomen. Ook in
Noorwegen is een sterke
achteruitgang vastgesteld. Onze trends komen dus overeen met de gegevens uit de Europese
broedgebieden.
Grote Jagers laten juist het tegenovergestelde zien. Ze worden steeds vaker langs onze kust
waargenomen, terwijl de aantallen in belangrijke broedpopulaties in Groot-Brittannië
afnemen. Er lijkt daarom eerder een verandering in het trekgedrag van de vogels plaats te
vinden dan dat deze toename een populatietrend weerspiegelt.
V.V. De Kolibri 2021
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Beeld: Grote Jager vliegt door de branding
(Arie Ouwerkerk). Per geteld uur vliegen er
steeds meer Grote Jagers langs de
Noordzeekust.

Van Westkapelle tot aan Schiermonnikoog
Op de telposten langs de kust worden heel wat uren gemaakt. Zo bracht men op de telpost in
Scheveningen van 1975 tot en met 2018 in totaal 45.701 uur tellend door. Ook Camperduin
(36.010 uur), Noordwijk (10.899) en Huisduinen (9.686) waren goed bezet de afgelopen
decennia. Verder worden er gegevens van negentien andere veel bezette zeetrekposten
gebruikt. Doordat daar al
jarenlang frequent tellingen
plaatsvinden, kan er
gecorrigeerd worden voor
factoren die van invloed
kunnen zijn op de
waargenomen aantallen,
zoals de tijd van de dag,
windrichting en -kracht,
bewolkingsgraad en zicht.
De afgelopen jaren komen
er steeds meer telposten bij
en wordt er steeds meer
geteld. In 2020 stond De Vulkaan bij Den Haag aan de top met 1703 getelde uren. Ook de rest
van Zuid- en Noord-Holland is goed bezet. Het tellen van zeevogels blijft in het Deltagebied en
aan de Waddenkust echter nog een beetje achter.
Hopelijk wint het zeetrektellen ook daar aan populariteit, want dat afzien in weer en wind
heeft absoluut zin. Het trotseren van die NW8 gebeurt niet meer alleen voor het plezier,
aangezien het nuttige gegevens oplevert. Met behulp van de inspanning van tellers langs de
gehele kustlijn kan het aantalsverloop van zeevogels in Nederland nu op een betrouwbare
manier in kaart worden gebracht.
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