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Theo Hogervorst
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Willem Anthonissen O
E Hulsebosch
M
S. Alsemgeest
O/M
S. Mourits
O/M
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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 december 2021 medio
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Zeer verrassend!!!
Nu er weer veel mag, is ook de tentoonstelling weer aan de beurd. Dat
hebben we geweten. 26 inzenders hebben hun inschrijfformulieren
ingeleverd en in totaal 398 vogels voor de TT ingebracht. Een heel mooi
aantal. Het wordt weer spannend om alles keurig voor elkaar te krijgen,
om er een mooie show van te maken.
De adverteerders hebben ons ook niet in de kou laten staan. De lopers
hebben weer een mooi bedrag bij elkaar gebracht, allen dank daarvoor.
Voor de niet inzenders, kom in ieder geval kijken wat de leden hebben ingezonden. Zo toont u
belangstelling en is het mogelijk ook een stimulans om volgend jaar ook mee te doen. De
inzenders verwelkomen u graag.
In het maandblad vindt u ook de medewerkerslijst. Er staan nog al wat vraagtekens, hopelijk
helpt u mee om deze in te vullen naar draagkracht.
Voor de inzendingen voor het Rayon in Roelofarendsveen zijn 44 vogels ingeschreven. Het aantal
zal zeker toereikend zijn om de bokaal bij De Kolibri te houden. De tentoonstelling wordt
gehouden van 19 tot 21 november, bij De Diamantvink Wateringlaan 16 Oude Wetering.
De open podium avond van de vereniging had een prima invulling. Eerst de
tentoonstellingszaken, daarna was het de beurt aan Oege Rinzema met dia’s van vogels e.d. die
hij had geschoten, op zijn vakantie in Nederland en Engeland.
Hopelijk inspiratie voor anderen.
De bingo van afgelopen week was zeer goed bezocht. Door de corona was iedereen toe aan een
avondje uit. Dat is precies wat de Kolibri de mensen biedt.
Ik telde toch weer 39 personen die op deze avond afkwamen. Een prima aantal. De bingo
mensen waren blij met de opkomst, en zeker met de grote opbrengst. Allemaal bedankt.
De districtstentoonstelling is bij de Eerste Flakkeese Vogelvrienden Victoriahal
Philipshoofjesweg 57 3247 XR Dirksland. Laten we die vooral niet vergeten.
Inschrijven kan tot 23 november. De tentoonstelling is van 17 tot en met 18 december
aanstaande. Alle informatie is te vinden op www.sdzh.nl
We mogen elkaar allemaal weer begroeten, maar wel met een QR code controle bij binnen
komst. Overal waar koffie geschonken wordt is deze verplicht. Dus ook wij houden ons eraan. Ik
hoop u allen te zien op donderdag 11 november met de lezing van Simon van der Luyt, verzorger
in Avifauna te Alphen aan de Rijn.
Graag tot ziens op donderdag 14 oktober.

B. Zwetsloot vrz.
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Agenda 2021
30 oktober
03 november
04 november
05 november
06 november
07 november
07 november
11 november
27 november
09 december
18 december

V.V. De Kolibri
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden)
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
Tentoonstelling
Tentoonstelling
Uitkooien
Simon vd Luyt, Avifauna
Vogelmarkt
Uitreiking prijzen TT
Vogelmarkt

17.00 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur
10.00 – 18.00 uur
10.00 – 17.00 uur
17.00 uur

Spreuk van de maand:
De mensen beelden zich in dat het gefluit van vogels bedoeld is om
hen plezier te doen.

Weijers
Mooij
Heemskerk vd Berg
Winsen
Veek
Helmink
Nederpel
Beek
Hoogervorst
Kempen
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A.A.M.
C. de.
A.J.
C.A.
J.G.M. v.d.
T.J.G.
J.P.C.M.
J.W. van
H
N. van

Noordwijkerhout
Sassenheim
Noordwijkerhout
Warmond
Noordwijkerhout
Heemstede
Noordwijkerhout
Sassenheim
Noordwijk
Voorhout
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4-11
5-11
5-11
6-11
9-11
11-11
23-11
25-11
26-11
30-11

Agenda 2022
13 januari
29 januari
10 februari
26 februari
10 maart
17 maart
26 maart
14 april
30 april
12 mei
14 mei
28 mei
04 juni
11 juli
18 / 25 juli
Zomerstop
06 augustus
27 augustus
01 september
17 september
24 september
13 oktober
20 oktober
29 oktober
02 november
03 november
04 november
05 november
06 november
06 november
10 november
26 november
08 december
17 december

V.V. De Kolibri
Sprekersavond
Vogelmarkt
Sprekersavond
Vogelmarkt
Jaarvergadering leden
Bingoavond
Vogelmarkt
Contactavond/sprekersavond
Vogelmarkt
TT-vergadering
Uitgaansdag Kolibri
Vogelmarkt
Wandelen
Barbecue
Braderie Noordwijkerhout
Fietsen
Vogelmarkt
Openingsavond / Sprekersavond
Braderie Voorhout
Vogelmarkt
Open Podium
Bingoavond
Vogelmarkt
Inbrengen vogels (leden)
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
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Uw pen via de mail?
Natuurlijk kan dat !!
Mail naar secretaris@dekolibri.com

Een op de vijf vogelsoorten in Europa met uitsterven bedreigd
Vogelbescherming Nederland
Uit de nieuwe Europese Rode Lijst van vogels, die door BirdLife International is gepubliceerd,
blijkt dat een op de vijf vogelsoorten in Europa met uitsterven wordt bedreigd. Daaronder veel
vogels van het platteland.
Het risico op uitsterven in een bepaald gebied, van maar liefst 544 vogelsoorten in meer dan
vijftig landen en gebieden in Europa, wordt overzichtelijk gemaakt met de nieuwe, vierde
editie van de Europese Rode Lijst van vogels. Hij werd eergisteren gepubliceerd door BirdLife
International, de wereldwijde koepel waarin ook Vogelbescherming een partner is. De
gegevens zijn verzameld door duizenden experts en vrijwilligers en elke soort kreeg een label,
uiteenlopend van 'gevoelig' tot 'uitgestorven'. Het beeld dat eruit naar voren komt, is
schokkend.
Dit is relevant, want vogels zijn erg gevoelig voor veranderingen in hun omgeving en daarmee
de perfecte graadmeter voor het welzijn van onze planeet. Als de vogels in gevaar zijn, is dat
een duidelijk indicatie dat ook de rest van de natuur, waaronder de mens, gevaar loopt.
V.V. De Kolibri 2021
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Belangrijkste bevindingen
De belangrijkste bevindingen uit het nieuwe Rode Lijst-rapport zijn:
•
•
•

•

•

Een op de vijf vogelsoorten in Europa wordt (bijna) met uitsterven bedreigd
Een op de drie vogelsoorten in Europa is de afgelopen decennia afgenomen
De steltlopers, roofvogels, zeevogels en fazanten en hoenders nemen het snelst af in
Europa
Landbouwgronden, graslanden, wetlands en mariene leefgebieden herbergen de meest
bedreigde en/of afnemende soorten
De meerderheid van de leeuweriken, gorzen en klauwieren neemt nu af

De belangrijkste oorzaken van afnemende vogelpopulaties in Europa zijn:
•
•
•
•
•
•

Grootschalige verandering van landgebruik
Intensieve landbouw
Overexploitatie van mariene hulpbronnen
Vervuiling van binnenwateren
Niet-duurzame bosbouw
Infrastructuur

Vertaald naar Nederland
Het lijkt wellicht wat abstract, maar het beeld dat wordt geschetst voor Europa, is grotendeels
duidelijk herkenbaar in Nederland. Drie voorbeelden.
Watersnip
De status van de watersnip op de Rode Lijst is
verslechterd van gevoelig naar kwetsbaar,
voornamelijk als gevolg van verlies van leef- en
broedgebied: nat en kruidenrijk grasland.
Precies wat er in Nederland gebeurt, waar de
watersnip sterk is afgenomen als gevolg van
verdroging door intensieve landbouw en
zeldzaam is geworden op het boerenland.
Watersnip (Bron: Jaap Schelvis)
V.V. De Kolibri 2021
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Zomertortel
De status van de zomertortel op de Rode
Lijst blijft kwetsbaar, aangezien dit mooie
duifje door intensieve landbouw geen
broedgebied en voedsel vindt. Ook in
Nederland was de situatie lange tijd zo
schrijnend dat Vogelbescherming tijdelijk
heeft bijgevoerd en geld heeft ingezameld
voor de aanleg van voedselveldjes met
allerlei (on)kruiden waarvan ze de zaden
eten. Zomertortel (Bron: Jan Nijendijk)
Grutto
Uit het Rode Lijst-rapport blijkt
dat de broedpopulatie grutto’s
van de IJslandse ondersoort is
toegenomen, waarschijnlijk als
gevolg van een stijgende
temperatuur aldaar in de lente.
De soort neemt echter
alarmerend snel af in
Nederland en Rusland. Ook
deze soort is in het
broedseizoen afhankelijk van
natte, kruidenrijke graslanden
met veel insecten.
Grutto (Bron: Piet Munsterman)

En helaas hollen die achteruit door het huidige gebruik van het platteland, waarbij bloemen en
kruiden plaats hebben gemaakt voor snelgroeiend, eiwitrijk gras als voedsel voor koeien.
Ondanks alle hartverwarmende initiatieven die er ook zijn.

V.V. De Kolibri 2021
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Boerenlandvogel-boeren om deels het tij te keren
Naast kommer en kwel, is er ook wat goed nieuws. Het rapport toont ook aan dat gerichte
bescherming van soorten en leefgebieden kán werken. Dat denkt Vogelbescherming ook en
daarom werken we al geruime tijd samen met een netwerk van ‘boerenlandvogel-boeren’.
Boeren met een groot hart voor de natuur, die gaan voor een winstgevend boerenbedrijf,
waar óók ruimte is voor kruiden, insecten en vogels. Om op allerlei plekken te laten zien dat
het anders kan.
Koop weidevogelvriendelijke zuivel
Maar er is meer nodig. Het helpt als u in de winkel niet ‘gewoon’ een pak melk uit het schap
pakt, maar kiest voor weidevogelvriendelijke zuivel, of natuurlijk helemaal geen zuivel.
Op Zuivelwijzer.nl staan de winkels die deze producten verkopen. Op deze manier steunen we
niet alleen de vogels, maar ook de boeren die het goed proberen te doen voor ze.
Geld van de overheid
En de overheid moet écht effectieve maatregelen nemen waar de natuur op het platteland
daadwerkelijk van profiteert. Een aanzet daarvoor biedt onder meer het ‘Aanvalsplan
Grutto’ dat nu is gestart, maar waarvoor structurele financiering nog ontbreekt. Zie hier
voor het overzicht van alle initiatieven om de boerenlandvogels te helpen, van
Vogelbescherming samen met vele partners.
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Mark Zekhuis (leadfoto: veldleeuwerik); Jaap Schelvis; Jan Nijendijk; Piet Munsterman,
allen Saxifraga

U zendt toch ook vogels in voor deze tentoonstelling?
Minimaal komt u een kijkje nemen!
Opening vrijdagavond 5 november 20.00 uur bij de Duinklievers
05 november
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
06 november
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
07 november
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
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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Verslag TT vergadering 14 oktober 2021
Aanwezig 25 leden
Afgemeld: Cees Spruijt
Opening voorzitter
Ben Is blij dat er weer een grote opkomst is bij deze vergadering en heet iedereen van
harte welkom.
Mededelingen
Rayon
• 4 december Vogelmarkt Boskoop start weer op.
• Rayon TT week 46. 19-21 november
• Inschrijfformulieren aanwezig op deze vergadering of bij Oege.
• We gaan kijken of we aan 50 vogels kunnen komen. (Ben en Oege)
• Ze hopen aan 400 vogels te komen.
• De Kolibri moet natuurlijk de wisselbeker proberen te behouden.
District
• TT 2021 wordt gehouden van 18 tot 23 november.
• Vanaf 2023 worden TT’s digitaal aangevraagd, nu nog alles op papier regelen.
• Keurmeesters moeten zich aanmelden bij NBvV waar ze keuringen gaan doen.
• District gaat zich hardmaken voor een speld oid voor 60 en 70 jaar lidmaatschap.
• Covid
o Keurmeesters zijn gecontracteerd (maar we willen geen verrassingen)
o Welke eisen stellen zij ivm Covid.
o Oege telt de inschrijvingen.
o Vervolgens worden de keurmeesters aangeschreven.
• Er is een gebrek aan voorzitters Rayon, daarom zijn nu Rayons gefuseerd,
daarover later meer.
• De vogelverenigingen Nootdorp en Rijswijk zijn opgeheven.
• Op de website van District Zuid-Holland staan alle TT data.
• In 2022 wordt de district-TT gehouden in Maasland.
Cees Diepstraten.
Cees geeft weer lezingen. Doet dit alleen want zijn maatje is helaas overleden.
Hij werkt niet meer samen met Witte Molen.
Jeugddag
Er komt weer een jeugddag aan. Aangezien De Kolibri geen jeugdleden heeft, doen
we dit jaar niet mee.
V.V. De Kolibri 2021
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Burgerinitiatief
Formulieren aanwezig op deze vergadering om te tekenen.
Voorzitter Rayon
Hans van Egmond stop maart 2022 als voorzitter. Wie ziet er wat in deze functie?
Laat het weten.
Voorzitter Hazerswoude
Ben Desasso is ineens opgestapt. Reden onbekend. Vereniging zoekt dus een nieuwe
voorzitter.
Ingekomen stukken
Brief Jan Nederpel ivm 19 oktober overleg Surveillanten. Verslag volgt.
Rabobank sponsoractie
Stemmen voor De Kolibri geldt ook in Voorhout, Sassenheim, Warmond en
Noordwijkerhout.
Agendapunten
TT De Kolibri
• QR code bij de deur (vaccinatie of recent testbewijs)
• Zonder dit geen toegang tot de tentoonstelling.
QR code
Daar waar een bar aanwezig is, is een vaccinatie of recent testbewijs verplicht.
Dus op Ledenavonden, Vogelmarkten, TT, Bingo etc.
De Medewerkerslijst voor de TT wordt doorgenomen.
In het maandblad van November zal de ingevulde versie worden geplaatst. Graag
aandacht voor de openstaande plekken. Wilt u die invullen, neem dan graag contact
op met Ben Zwetsloot.
Opslag TT Materiaal
Ben heeft contact gehad met Dhr. Rotteveel. We mogen 28 oktober vanaf 13.30
starten met schoonmaken van de kooien. Naar verwachting duurt dit tot 16-17.00 uur.
Wilt u helpen? Neem contact op met Ben Zwetsloot
Advertentielopers.
Er zijn al veel bedragen binnengekomen. Alvast hartelijk dank.
Rondvraag:
Jan Pols; Wanneer horen we meer over de medewerkerslijst.
V.V. De Kolibri 2021
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Antw:

Die wordt geplaatst in het maandblad.
Ben zal persoonlijk de mensen nog extra benaderen voor 28 oktober.

Oege:
Antw:

Wie wil een TT formulier bij Chris Verdegaal brengen.
Willem Anthonissen gaat dit doen.
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Reminder ringen bestellen (Bestelronde 3)
U heeft nog tot vrijdag 13 januari 2022 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 1 april 2022

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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*** Medewerkers lijst Onderlinge Tentoonstelling 2021 ***
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte leden, hierbij de lijst met medewerkers die zich hebben opgegeven om te helpen
met het welslagen van de tentoonstelling. Bij voorbaat hartelijke dank voor Uw spontane
medewerking!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Voerploeg tijdens de TT
E. van Noord, Jan Pols
Rad van avontuur
A.A. Ooms, Mevr. M.Elstgeest, Mevr. T. Zwetsloot,en J. Elstgeest
Kataloges verkoop
vrijdagavond 5 november
20.00 uur - 22.00 uur
Zaterdag 6 november
10.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 15.30 uur
15.30 uur - 18.00 uur

W. Anthonissen – N. van der Berg
S. Alsemgeest
K. van der Valk
Jan Pols

Zondag 7 november
10.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
15.00 uur - 17.00 uur

??????
E. Hulsebosch
E. Hulsebosch

Loten verkoop
vrijdagavond 5 november
20.00 uur - 22.00 uur
Zaterdag 6 november
10.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 15.30 uur
15.30 uur - 18.00 uur
Zondag 7 november
10.00 uur - 13.00 uur
13,00 uur - 15.30 uur
15.30 uur - 17.00 uur

W. Anthonissen – N. van der Berg
S. Alsemgeest
K. van der Valk
Jan Pols
???????
E. Hulsebosch
E. Hulsebosch

Bardiensten
zaterdag 6 november van 10.00 uur - 18.00 uur. Ron Kortekaas
zondag 7 november van 10.00 uur - 12.00 uur. ????

V.V. De Kolibri 2021
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Zaal klaarmaken voor de avond
Dinsdagmiddag 2 november 13.30 uur
J. Alsemgeest, J. Pols, B Zwetsloot en ?????
Vrachtauto vervoer dinsdagavond en zondagavond L. van Gent
Hulp bij het vervoer naar de tentoonstelingszaal
Dinsdagavond 2 november 19.00 uur R. Rotteveel Oude Herenweg 18 Voorhout
E. Hulsebosch, J.Alsemgeest, J. Pols, B. Zwetsloot en ???????
Het opzetten van de tentoonstelling
Woensdag 3 november 8.30 uur bij de Duinklievers
N. v.d. Berg, E. Hulsebosch, J. Pols, C. Spruijt, S.Alsemgeest, Th. Hogervorst??, B. Zwetsloot en
???????.
Inkooien vogels
Woensdagavond 3 november 17.00 - 21.00 uur bij de Duinklievers
A. Ooms, E. Pronk, S Alsemgeest, C. de Mooy en B. Zwetsloot
Helpers op de keuringsdag
Donderdag 4 november 8.30 uur bij de Duinklievers
A. Ooms, N. van de Berg, S. Alsemgeest, B. Zwetsloot, C de Mooij, J. Elstgeest. C. Spruijt De
catering wordt verzorgt door de Fam Anthonissen.
Het afwerken en versieren T.T. zaal
Vrijdag 5 november 8.30 uur bij de Duinklievers
S. Alsemgeest, N. van de Berg, M.Elstgeest, J. Elstgeest, C de Mooij,
E. Hulsebosch, Th. Hogervorst ?? , T. Zwetsloot, B. Zwetsloot en vele andere
Het uitkooien en opruimen T.T. zaal
Zondag 7 november vanaf +/- 17.00 uur bij de Duinklievers
A. Ooms, J. Pols, E. Hulsebosch M.Elstgeest,T. Zwetsloot, J. Elstgeest,
S Alsemgeest, O. Rinzema, J. van Luiten B. Plug, C Spruijt en ???????
W. Anthonissen zorgt voor openen en sluiting van de zaal, tevens koffie verzorging
Schoon maken kooien
Donderdag 28 oktober 13.30 uur.
S. Alsemgeest, C de Mooij,E. Hulsebosch, B. Plug, J. Pols, B. Zwetsloot en ??????
Opgeven voor de nog open plaatsen of bij verhindering melden bij
B. Zwetsloot tel. 06-17101376
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Onbekende soorten vragen aandacht van het grote publiek
Vogelbescherming Nederland
Vogelbescherming Nederland wint campagnevoering op grote digitale schermen van Ocean
Outdoor. Grauwe klauwier, bontbekplevier, gele kwikstaart en tureluur krijgen daarom een
half miljoen euro om zichzelf bekender te maken bij het grote publiek. Dat doen ze op grote
schermen in twintig steden!
Wat begon met een idee van communicatiebureau
KesselsKramer, dat met een zelfbedachte briefing aan
de slag ging, mondde uit in grote winst voor
bescheiden en onbekende vogelsoorten. Onder het
mom van ‘bekend maakt bemind’, ontstond het idee
om voor bescheiden vogels onbescheiden veel
aandacht te zoeken. Vogelbescherming raakte
enthousiast en samen werd besloten het idee in te
zenden voor de Ocean Outdoor Digital Creative
Competition Amsterdam, in de categorie non-profit.
Met de eerste prijs, van 500.000 euro aan
mediawaarde, als resultaat.

Digitaal scherm Kalverpassage (Bron:
Vogelbescherming Nederland)
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Bescheiden vogels
De stadse mens kent momenteel meer automerken dan vogelsoorten, wat een ongunstige
ontwikkeling is voor de onbekende soorten. Onder andere verstedelijking, recreatiedruk en
grootschalig agrarisch grondgebruik maken het leefgebied van veel vogels in Nederland steeds
kleiner. Ze komen in de verdrukking en verliezen aan zichtbaarheid. Maar hoe groter de
bekendheid van iets, hoe groter de waardering ervoor, aldus reclamewetenschappers. En waar
men waardering voor heeft, daar is men zuinig op. Reden te meer om digitale buitenreclame –
dat immense bewegende beelden kan vertonen – in te zetten voor deze campagne om de
soorten die het nodig hebben bij het grote publiek onder de aandacht te brengen.
Campagne
In de uitingen laten verschillende vogels, zoals onder andere de grauwe klauwier en de
tureluur, zich van hun mooiste en meest iconische kant zien, alsof het een reclame voor de
nieuwste smartphone betreft. Zo vangen ze de aandacht van een breed publiek en helpen ze
de vogelkennis van voorbijgangers te vergroten. Bekendheid met en kennis over vogels zijn de
eerste stappen richting bescherming. En dat is nodig om de verscheidenheid aan soorten in
stand te houden voor een gezonde leefomgeving en biodiversiteit in Nederland.
Vogelbescherming heeft
voor wie – na de eerste
kennismaking met de vogels
– een stapje verder wil gaan
de online
tool Mijnvogelvinder.nl gela
nceerd. Deze handige
webapp laat in een
handomdraai zien welke
vogelgebieden in de buurt
van de gebruiker zijn, welke
vogels daar te ontdekken
zijn, hoe ze herkend kunnen
worden en welke geluiden ze maken. Het vormt een goede compensatie voor de dalende
aandacht die er binnen het onderwijs is voor vogelsoorten.

V.V. De Kolibri 2021

18

Noordwijkerhout

“De competitie was een uitgelezen kans om de kwetsbaarheid van bedreigde vogels op een
andere, positieve manier te belichten”, aldus Matthijs de Jongh, partner bij KesselsKramer.
“Dat begon bij ons met de vraag wat deze vogels zélf zouden doen om hun naamsbekendheid
en waardering bij een breed publiek op te krikken. Hierbij volop gebruikmakend van de
stadslocaties en digitale mogelijkheden die de enorm grote schermen bieden. Het feit dat de
jury de inzending omschreef als een ‘cadeautje voor het publiek’ was een fantastische
stimulans.”

Digitaal scherm Kalverpassage
(Bron: Vogelbescherming
Nederland)

Over de vogels
In de campagne worden vier
vogels gebruikt: de gele
kwikstaart, ook wel liefkozend
de ‘gele kwik’ genoemd; de
grauwe klauwier, herkenbaar aan zijn zorro-masker; de bontbekplevier, met oranje snavel
heen en weer rennend op de
stranden van de Wadden en
Zeeuwse Delta; en de tureluur, die
z’n naam te danken heeft aan het
herkenbare ‘tjuluuluu’ geluid.
Deze vier vertegenwoordigen de
helaas vele soorten die op de
Rode Lijst staan. Onlangs heeft
Birdlife International hierover
een alarmerende
update gepubliceerd.
Grauwe klauwier (Bron: Piet
Munsterman)
V.V. De Kolibri 2021
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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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Goed broedseizoen voor Zweedse dwergganzen
Sovon Vogelonderzoek Nederland
De dwergganzen die in Zweeds Lapland broeden en deels in Nederland overwinteren brachten
in de zomer van 2021 ten minste twintig jongen groot. Dit was het beste broedseizoen sinds
2012. De vele jongen zijn een opsteker voor het Zweedse beschermingsproject van de soort.
Inmiddels zijn ook de eerste groepen in Nederland gearriveerd. Half oktober werden bijna
vijftig individuen geteld.
Tot en met 1989 was de dwerggans zeer zeldzaam in Nederland. Door een Zweeds
herintroductieproject namen de winteraantallen in ons land toe tot enkele tientallen rond
1995 en ruim 120 omstreeks 2005. De vogels verschijnen in oktober en zijn in maart
merendeels weer verdwenen naar het noorden.
In de nazomer werden op bekende Zweedse pleisterplaatsen in de buurt van Sundsvall,
Hudiksvall en Uppsala ten minste tien paren met in totaal twintig jongen geteld. In het
broedgebied in de bergen in Zweeds Lapland waren in juni al zes tot zeven paren met kleine
jongen gezien, die dus – zo blijkt nu – ook grotendeels vliegvlug zijn geworden. De ganzen
konden door de weinige sneeuw en het warme voorjaarsweer vanaf eind mei aan een legsel
beginnen. Dit is waarschijnlijk mede de reden van het succesvolle broedseizoen. Daarnaast
leken de dwergganzen weinig last te hebben van predatie door zeearenden.
De vele jongen zijn een opsteker voor het Zweedse beschermingsproject. Een achterblijvende
reproductie was namelijk één van de redenen voor de trage populatieontwikkeling in de
V.V. De Kolibri 2021
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afgelopen jaren, zo bleek uit een analyse die Sovon onlangs uitvoerde (pdf: 6,7 MB) met
behulp van telgegevens en de vele ringaflezingen (pdf: 4,5 MB).
Vroege aankomst in Nederland
Vanaf 23 september werden de eerste achttien dwergganzen in het Oudeland van Strijen
gesignaleerd, één van de twee vaste locaties waar de Zweedse vogels overwinteren.
Daaronder was ook één van de families die in de nazomer al in Zweden was gezien. Nieuwe
vogels verschenen in Strijen op 11 en 14 oktober. Afgaande op de tot nu toe afgelezen
kleurringen gaat het om de 'harde kern' van de Nederlandse wintergroep, die echter nog
steeds incompleet is en naar verwachting de komende tijd nog verder zal groeien. In
2020/2021 werden in Strijen maximaal 49 dwergganzen geteld. Bij Petten, de tweede vaste
Nederlande pleisterplaats in de winter, werd een vrijwel zelfde aantal van 50 geteld
(grotendeels dezelfde vogels). Een optelsom van alle afgelezen ringen (34) en de ongeveer 25
ongeringde dwergganzen in de groep komt zelfs op een voorlopig totaal van 59 individuen.
Met de nieuwe aanwas van dit seizoen zullen het er de komende winter wellicht nog meer
worden.
Nieuwe waarnemingen in Overijssel

Elf van de negentien dwergganzen in Overijssel dragen kleurringen die het mogelijk maken
precies na te gaan om welke vogels het gaat. De vogel op de foto (G5WA) werd op 29 juni 2020
losgelaten in Zweeds Lapland en verscheen vanaf mei 2021 op diverse locaties in Noord- en
Midden-Zweden (laatste waarneming 7 september). Meldingen van gekleurringde
dwergganzen kunnen worden doorgegeven via Geese.org (Bron: H. Verhoeven)
V.V. De Kolibri 2021
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Verrassend waren het de waarnemingen op de Oelemars bij Losser in Noordoost-Overijssel,
die tot een grote sensatie onder de vogelaars ter plaatse leidde. Op 13 oktober werden er
aanvankelijk twaalf dwergganzen gevonden, maar op 15 en 17 oktober noteerden leden van
de Vogelwerkgroep Losser in totaal negentien verschillende individuen: acht volwassen en elf
jonge vogels. Hieronder bevonden zich twee van de succesvolle families die in Zweden waren
gezien, met respectievelijk drie en vier jongen. Vier andere jongen waren begin juli in het
broedgebied losgelaten, en hebben zich kennelijk dus aangesloten bij de andere dwergganzen.
Eén van deze vogels draagt een GPS-halsband. De peilingen laten zien dat de groep op 12
oktober in Zweden vertrok, precies in een kort tijdsvenster met een flinke noordenwind over
grote delen van Zuid- en Midden-Zweden. Deze wind leidde in Zweden onder andere tot
massale verplaatsingen van ganzen en kraanvogels, en bracht een dag later dus ook de
dwergganzen naar Nederland.
Gemengde groep
Interessant is dat de vogels van de Oelemars voor een deel bestaan uit dwergganzen die in de
afgelopen vier winterseizoenen de winter doorbrachten aan de Lippe in Duitsland (Kreis
Soest), in wetlandgebieden pakweg 95 kilometer ten oosten van de Oelemars. Een andere
vogel behoorde oorspronkelijk tot de groep van negen dwergganzen die in de winter
2018/2019 enige tijd in de Peel verbleef, maar die zich in volgende winters aansloot bij de
groep van de Lippe. Nog weer een andere groepsgenoot werd vorig seizoen in Strijen
gesignaleerd.
Zijn ze nu te ver doorgeschoten, of waren ze samen met andere vogels onderweg naar Strijen?
Veel dwergganzen blijven doorgaans trouw aan de eenmaal gekozen overwinteringsplek, maar
succesvolle broedvogels van de Lippe-groep verschenen de afgelopen seizoenen ook met hun
jongen in Strijen. Het zal interessant worden na te gaan of de groep van 19 dwergganzen in de
Oelemars blijft, of toch nog verkast naar hun vaste winterstek.
Tekst: Kees Koffijberg, SOVON
Foto's: H. Verhoeven
U zendt toch ook vogels in voor deze tentoonstelling?
Minimaal komt u een kijkje nemen!
Opening vrijdagavond 5 november 20.00 uur bij de Duinklievers
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Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april van 10:00 tot 12:00 uur
Toegang en inbreng gratis
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Willem Anthonissen 0252-375668
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat door aan de
redactie via secretaris@dekolibri.com

Waar zijn die vogelmarkten??
Kent u ook een leuke gezellige vogelmarkt?
Dan kunnen we die mogelijk toevoegen aan het rijtje
V.V. De Kolibri 2021
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Vogelbestand
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen
Tropen

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

R.Rotteveel
T.van Loon
P.N.M.v.Hage
A.C.J.M. Sprokkelenburg
M.van Duin
O.Rinzema
C.Spruijt
Theo Helmink
H.Hogervorst
Theo Helmink
O.Rinzema
O.Rinzema
R.H.Schoonderwoerd
S.v.Duijn
W.P.Anthonissen
G.P.M.Ruigrok
R.Verweij
O.Rinzema
O.Rinzema
O.Rinzema
Theo Helmink
O.Rinzema
J.P.C.M.Nederpel
W.P.Anthonissen
M.van Duin
J.C.Elstgeest
J.A.Opdam
C.Spruijt
C.J. Wittekoek
J.Witteman

06-14965884
06-41080275
0252-375118
06-22169778
06-12678579
0252-220646
071-3611368
023-5290544
06-53487490
023-5290544
0252-220646
0252-220646
0252-519992
0228-541542
0252-375668
0252-517013
06-23039511
0252-220646
0252-220646
0252-220646
023-5290544
0252-220646
06-51612036
0252-375668
06-12678579
023-5848543
06-53457014
071-3611368
023-7501630
0252-518983

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
John Hoogervorst
Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen door.
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