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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 februari 2022 medio  
29 januari 2022 

 
 

 

BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE

Henk Haasnoot

Ben Zwetsloot

Con van der Ven

André Weijers

Arno Ooms

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

Voorzitter

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636 / 06-17101376

benzwetsloot@live.nl

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

Chr. vd Ven (Christian)

Quarless v Uffordstraat 66

2202 NJ Noordwijk

06-14179280

ringenbestellen.dekolibri@gmail.com

Materiaalcommissaris

B.J. Zwetsloot (Ben)

Boekhorstlaan 42

2215 BD Voorhout

0252-216636 / 06-17101376

benzwetsloot@live.nl

Prijzencommissie

T. Zwetsloot (Toos) / 

M. en J. Elstgeest (Mies & Jos)

van Gendtlaan 37

2121 WW Bennebroek

023-5848543

mies.elstgeest@outlook.com

Coördinator Vogelmarkt

W. Anthonissen (Willem)

Andellaan 20

2211 JV Noordwijkerhout

0252-375668

geen E-mail

Coördinator Vogelbestand

F.E.C.W. Hoogervorst (John)

Veenburg 4

2171DW Sassenheim

06-28244576

f.hoogervorst@ziggo.nl

Maandbladbezorgers;  

A. Weijers, C. de Mooij, 

E. Hulsebosch, J. vd Luijt en W. 

Anthonissen.  

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 

Ed Hulsebosch             M

Sjaak Alsemgeest       O / M

S. Mourits                   O / M

Ingrid Wesseling       Loterij

www.dekolibri.com

mailto:ledenadministratie@dekolibri.com
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Moeilijk, 

Het wordt steeds moeilijker om een voorwoord te schrijven. Het woord 

corona komt mij onderhand de keel uit. Maar we kunnen er niet om heen. 

Zeker nu de nieuwe omikronvariant zijn kop op steekt. De beperkte 

maatregelen blijven nog minimaal 3 weken van kracht. Dus tot 14 januari 

blijft alles na 17.00 uur nog gesloten. Op 13 januari is onze eerste 

ledenavond gepland. Die avond kan dan niet doorgaan. We zijn 

voornemens de prijsuitreiking van de vogeltentoonstelling op 10 februari 

uit te voeren. Het zou wel mooi zijn, ook kunnen we elkaar nieuwjaar wensen en hopen dat het 

een beter jaar wordt dan het afgelopen tijd. Laten we het hopen. 

 

Gelukkig kunnen we de vogelmarkt nog wel organiseren. De laatstgehouden markt werd toch 

door veel mensen bezocht. Er was een aardige handel gaande. De loterij zorgde ervoor dat wij 

als vereniging ook goed voor de dag konden komen. En de vele bezoekers konden elkaar weer 

het laatste nieuws vertellen. We gaan, zoals ook bij andere vogelmarkten gebeurt, een 

mondkapje op de markt verplicht stellen. 

  

Het einde van het jaar betekent ook weer dat het tijd is van de contributie betalingen. Hebt u 

geen automatische betaling, wilt u deze dan zelf overmaken op onze bankrekening. NL34 

RABO 034.69.04.811 t.n.v. De Kolibri. Dit scheelt de penningmeester een hoop werk. Alvast 

bedankt. 

 

Het besluit van het kabinet om het vuurwerk aan banden te leggen werd door mijn vogels met 

geluich ontvangen. Eindelijk en hopelijk een rustig oudjaarsdag en nacht in het vooruitzicht. 

Ook voor veel andere zal dit een opluchting zijn. Laten we hopen dat men zich eraan houdt. 

 

De feestdagen komen eraan. We mogen het alleen in kleine kring vieren. Laten we er het beste 

van maken. Namens het bestuur hele fijne feestdagen met uw familie en vrienden, en een goed 

en voorspoedige jaarwisseling toegewenst!  

     

Arno heeft zoals voorgaande jaren de kampioenen en andere prijswinnaars allemaal weer 

op foto vastgelegd. En Ed Pronk heeft nog een filmpje gemaakt. Op donderdag 10 

februari kunnen we dit allemaal aanschouwen en tevens worden dan de prijzen van de 

tentoonstelling weer uitgereikt. Ik hoop u dan allen weer te ontmoeten 

 

 

Graag tot dan. 

B. Zwetsloot vrz.  

 



V.V. De Kolibri 2022                             4                                    Noordwijkerhout 

 

Agenda 2022  V.V. De Kolibri          

13 januari  Ledenavond komt te vervallen 
29 januari  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
10 februari  Prijsuitreiking in ’t Victorhuis 20.00 uur 
 
26 februari  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
10 maart   Jaarvergadering leden in ’t Victorhuis 20.00 uur    
17 maart   Bingoavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
26 maart   Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
14 april   Sprekersavond Jan Chris & Ria v Dam, film De Vreugden des Levens,  
    in ’t Victorhuis 20.00 uur 
30 april   Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur   
12 mei   Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
14 mei                       Uitgaansdag Kolibri  
28 mei   Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
04 juni    Wandelen 
09 juli    Barbecue 
16 / 23 juli          Braderie Noordwijkerhout 
Zomerstop 
06 augustus    Fietsdag De Kolibri 
27 augustus  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
01 september  Openingsavond / Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
17 september  Braderie Voorhout 
24 september  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
13 oktober  Open Podium in ’t Victorhuis 20.00 uur 
20 oktober  Bingoavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
29 oktober  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
02 november  Inbrengen vogels (leden)  17.00 – 20.00 uur 
03 november  TT Keuring (organisatie) 
04 november  TT-opening    20.00 – 22.00 uur 
05 november  Tentoonstelling    10.00 – 18.00 uur 
06 november  Tentoonstelling    10.00 – 17.00 uur 
06 november  Uitkooien     17.00 uur  
10 november  Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur 
26 november  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
08 december   Uitreiking prijzen TT in ’t Victorhuis 20.00 uur 
17 december  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
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De Kolibri wenst u een gelukkig 2022 
 
 
 
 
 

Saleh Showan Noordwijk 1-1 
Barnhoorn W. Katwijk 5-1 
Homan T.P.J. Sassenheim 6-1 
Lommerse P. Noordwijkerhout 15-1 
Haasteren R.H. van Voorhout 16-1 
Kins N.F.M. van Noordwijk 20-1 
Ven C.G.A. vd Noordwijkerhout 20-1 
Spruyt C.W.A.J. Noordwijk 23-1 
Does J.M.W. Noordwijk 23-1 

Er bestaan geen kinderen meer.  
Als je met kinderen praat over de ooievaar, gaan zij je uitleggen 
hoe die zich voortplant.  
 

 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 
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Drie jaarklassen jonge rode wouwen gevolgd 
Afgelopen broedseizoen zijn opnieuw Nederlandse rode wouwen uitgerust met GPS/GSM-
zenders. Sinds 2019 zijn 28 nestjonge rode wouwen gezenderd waarvan er nog 13 leven. 12 
zijn gestorven en 3 verdwenen. Dit jaar is ook gestart met onderzoek naar terreingebruik en 
vlieggedrag van adulte broedvogels. Zowel de broedvogels als de meeste jongen verblijven 
inmiddels in de Spaanse en Franse wintergebieden. 
 
Sterfteoorzaken jonge rode wouwen 
Van de tien gezenderde jonge rode wouwen uit 2019 stierven er twee in het eerste jaar, twee 
in het tweede en één in het derde jaar (Tabel 1). Van de elf vogels uit 2020 stierven er drie in 
het eerste jaar en drie in het tweede jaar. De belangrijkste sterftefactor was het verkeer (drie 
vogels). Daarnaast stierf een vogel als gevolg van een aanvaring met een windturbine en een 
andere door verstoring van het nest. Van zes gestorven vogels moet de doodsoorzaak nog 
worden bepaald. Waarschijnlijk kwam een groot deel van deze vogels om het leven door 
vergif. In 2019 en 2020 verdwenen drie vogels van de radar. Deze zijn vermoedelijk allemaal 
niet meer in leven, maar hun sterfteoorzaak blijft onbekend. Van de zeven vogels uit 2021 
stierf tot dusver één Gelderse vogel onder verdachte omstandigheden in Overijssel. Deze vogel 
wordt onderzocht op sporen van gif en/of afschot. Op dit moment zijn dertien als nestjong 
gezenderde wouwen nog in leven. 

 
 
Onderzoek adulten en aanvaringsrisico windturbines 
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In 2021 is gestart met aanvullend onderzoek naar terreingebruik van adulte broedende rode 
wouwen. In het Zuid-Limburgse heuvelland werden een broedpaar en een mannetje van een 
zender voorzien. In Gelderland kregen beide oudervogels van een nest uit de regio Zutphen 
een zender. Naast terreingebruik richt het onderzoek zich op het vlieggedrag in de 
broedgebieden. In Europa, vooral Duitsland, zijn honderden voorbeelden bekend van 
aanvaringen van rode wouwen met windturbines. Slachtoffers kunnen gedeeltelijk worden 
vermeden door windturbineparken niet in gebieden aan te leggen waar rode wouwen 
voorkomen. Mitigatie kan door bepaalde typen windturbines te gebruiken waarbij het 
aanvaringsrisico lager is. Het aanvaringsrisico op deze manier verlagen kan echter pas met 
gedetailleerde kennis over het vlieggedrag van vogels, zoals informatie over vlieghoogte en 
vermijdingsgedrag. Dat kan dan weer gebruikt worden om bijvoorbeeld de rotorbladhoogte 
aan te passen. 
 
Migratie en winterverblijf 
De meeste vogels trokken 
tussen half september en 
half oktober naar de 
wintergebieden in Zuid-
Europa, waar ze nu 
verblijven. Het mannetje uit 
Heerlen en het vrouwtje uit 
Valkenburg migreerden 
helemaal naar Zuid-
Portugal. De overige 
gezenderde adulten en het 
merendeel van de jongen 
zitten echter dichterbij.  
 
Alleen een Zuid-Limburgse vogel uit 2020 verblijft momenteel nog nabij zijn geboortestreek. 
De meeste adulten verplaatsten zich na het broedseizoen vanuit de Limburgse en Gelderse 
broedgebieden eerst naar Duitse en Belgische regio’s. Daarvandaan trokken ze gericht, 
diagonaal door Frankrijk, naar het Iberisch schiereiland. In het overwinteringsgebied gebruiken 
de adulten vervolgens een vaste omgeving. De jongen vertonen tijdens de nazomer en de 
herfst nog steeds veel zwerfgedrag, waarbij individuen uit 2019 wat gerichter (en meer als 
adulten) lijken te migreren dan de jongere vogels uit 2020 en 2021 (Figuur 2). De vogels uit 
2019 zullen waarschijnlijk, net als adulten, vaste winterverblijven in gebruik gaan nemen. 
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Volg online: overwintering 2021-2022 
Naast de jongen uit 2019 en 2020 zijn nu ook de in 2021 gezenderde jonge rode 
wouwen online te volgen tijdens hun migratie en overwintering. De adulten gaan niet online, 
omdat ze in het voorjaar de broedlocaties gebruiken en er zo risico ontstaat op verstoring door 
ongewenste bezoekers. 
 
Het onderzoek naar jonge rode wouwen wordt gefinancierd door provincie Limburg, provincie 
Drenthe en het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland. Een deel van de zenders is 
gesponsord door Werkgroep Roofvogels Nederland, Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek, 
en Jeroen de Bruijn. Het onderzoek naar adulte rode wouwen wordt gefinancierd door 
provincie Limburg (broedvogels Limburg) en Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek 
(broedvogels Gelderland). 
 
Tekst: Stef van Rijn & Sylvia de Vries, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels 
Foto's: Stef van Rijn (leadfoto: adulte rode wouwen in Oost-België in 2021) 
Tabel en kaart: Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels 
 

https://grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen/
https://www.vogelbescherming.nl/
http://www.werkgroeproofvogels.nl/
https://www.vwgnoordwestachterhoek.nl/
https://grauwekiekendief.nl/
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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 
    

 

        
 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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13 januari 
Prijsuitreiking in ’t Victorhuis 

20.00 uur 
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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 
 
 

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 !! 

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 
 

mailto:info@4allprints.nl
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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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 
 

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 
 

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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Hoe vergaat het de tuinmerels door de jaren heen? 
16-NOV-2021 - Al meerdere jaren zijn duizenden vrijwilligers actief met het tellen van de 
vogels in hun tuin. We hopen op deze manier een beter beeld te krijgen van het voorkomen, in 
ruimte en tijd, van onze tuinvogels. Als één van de meest algemene vogels wordt de merel 
daarbij natuurlijk vaak waargenomen. Daardoor werd ook duidelijk dat de jaarlijkse aantallen 
afnamen. 
 
Usutu als boosdoener? 
De Jaarrond Tuintelling is een telproject dat vanaf 2015 loopt. Een toenemend aantal tellers 
houdt in dit project een vinger aan de pols als het om ‘hun’ tuinvogels gaat. Bij de merel komt 
dat goed uit, want vanaf 2016 waarde het Usutu-virus door ons land. Dit begon in het 
zuidoosten en breidde zich gestaag uit naar grote delen van Nederland (het laatst in het 
noorden). Hoeveel merels aan dit dodelijke virus zijn bezweken is moeilijk te zeggen, maar dat 
het een impact heeft gehad op de broedpopulatie is wel zeker. 
De resultaten van de Jaarrond Tuintelling laten deze achteruitgang – en ook de opkomst en 
ondergang van Usutu – heel ‘mooi’ zien. Ondergang, want het virus lijkt gelukkig op zijn retour 
te zijn. In 2021 is er zelfs nog geen geval bekend geworden. 

Merels sterven door usutu-virus 
Brandend actueel maar heel slecht nieuws voor één van onze bekendste tuinvrienden. Ook in ons 
land wordt de merel nu bedreigd door het dodelijke Usutu - virus of kortweg USUV. 

Het virus is oorspronkelijk door muggen in Afrika (Swaziland) overgedragen op zwaluwen die er niet 
gevoelig voor zijn. Na de terugkomst in het voorjaar in Europa brachten de zwaluwen het virus mee en 
muggen brachten het vervolgens over op andere Europese vogels. Ruim 50 soorten vogels zijn er al 
gespot die met het virus besmet waren, maar vooral zangvogels zijn er gevoelig voor. De merels en 
uilen in het bijzonder waardoor net deze massaal sterven. In de wijken waar de ziekte toeslaat is er 
bijna geen merel meer te vinden. In Duitsland bijvoorbeeld is vorig jaar is één derde van alle merels 
gestorven en kun je in verschillende gebieden bijna geen merels meer vinden. 

 

http://www.tuintelling.nl/
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Sowieso zagen we de laatste jaren dat de populatie merels langzaam weer wat opveerde. 
Maar de gestage achteruitgang is nog niet gestuit. Er is dus blijkbaar meer aan de hand met 
deze zwarte en bruine lijsters. 

 
Het werd trouwens al eerder duidelijk dat deze tellingen ook nuttig zijn om ziekten te 
‘voorspellen’, of om in ieder geval als waarschuwing te dienen. Leuk én belangrijk dus, de 
Jaarrond Tuintelling! 
 
 
 

https://stats.sovon.nl/stats/soort/11870
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/de-tuintelling-als-waarschuwingssysteem
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Stadse merels in mineur 
Overigens blijkt uit andere telprojecten (zoals MUS) dat de merel, vooral in het stedelijk 
gebied, al langer achteruitgaat. Het broedsucces van de soort vertoont een zelfde trend. 
Vandaar ook dat 2022 door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland is uitgeroepen tot Jaar van de Merel. We gaan volgend jaar onder andere 
onderzoeken wat er aan de hand is met de merel, zowel wat de productie van jongen betreft, 
als ook in relatie met hun leefgebied en voedsel. En natuurlijk houden we het Usutu-virus in de 
gaten. Op jaarvandemerel.nl vindt u meer informatie, ook over hoe u zelf mee kunt doen. 
 

Jaar van de Merel op Landelijke Dag 
Op de (digitale) Landelijke Dag van Sovon op 27 
november aanstaande wordt in een lezing uit de 
doeken gedaan waarom 2022 het Jaar van de 
Merel is, en wat er aan activiteiten zal zijn in dat 
speciale jaar. Daarnaast is er een heel 
programma vol met interessante presentaties. 
Dus komt dat zien! 
Tekst: Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland 
Foto's: Pixabay 
Grafieken: Tuintelling.nl 

 
 
 
 
Natuurjournaal  
1 december 2021 
 
Canadese ganzen 
verzamelen. 
Zoals de naam al zegt, 
komt de grote Canadese 
gans oorspronkelijk uit 

Noord-Amerika. Daar zijn het echte trekvogels, die van Canada en Noord-Amerika naar de Golf 
van Mexico trekken. In Nederland doet de grote Canadese gans het best goed, maar is hij wel 
wat van zijn oorspronkelijke gedrag vergeten. De enige trek die plaatsvindt bij Nederlandse 
broedvogels is de ‘ruitrek’. In deze periode vormen de ganzen groepen op het water, waarna 
ze de rui in gaan. Ze verliezen dan hun slagpennen en kunnen tijdelijk niet vliegen. Deze grote 
groepen kun je nog steeds samen zien. 
 
 

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/onderzoek-in-de-stad/meetnet-urbane-soorten?gclid=EAIaIQobChMIo42ft5OQ9AIVlud3Ch06swx7EAAYASAAEgLamfD_BwE
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/jaar-van-de-merel-in-2022
http://www.jaarvandemerel.nl/
http://www.sovon.nl/ld
https://www.naturetoday.com/www.vogelbescherming.nl
https://pixabay.com/nl/
http://www.tuintelling.nl/
https://naturetoday.nl/#/soort/21678
https://naturetoday.nl/#/soort/21678
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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 

mailto:secretaris@dekolibri.com
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Vogelbestand 
Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine J.C.Elstgeest 023-5848543 

Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine O.Rinzema 0252-220646 
Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine Chris Verdegaal 0252-373531 

Tropen Roodsnavel Spitsstaartamadine J.Witteman 0252-518983 

Tropen Schamalijster R.Tjoelker 06-26931710 
Tropen Sneeuwkruintapuit J.P.C.M.Nederpel 06-51612036 

Tropen Spitsstaart Bronzeman O.Rinzema 0252-220646 
Tropen St.Helena fazantje O.Rinzema 0252-220646 

Tropen St.Helena fazantje C.J. Wittekoek 023-7501630 

Tropen Columbia sijs R.Verweij 06-23039511 
Tropen Geelbuik sijs R.Verweij 06-23039511 

Tropen Kapoetsen sijs J.Hoogervorst 06-28244576 
Tropen Kapoetsen sijs R.Verweij 06-23039511 

Tropen Loodbekken M.van Duin 06-12678579 
Tropen Loodbek/Bichenow C.J. Wittekoek 023-7501630 

Tropen Magellaan sijs J.Hoogervorst 06-28244576 

Tropen Magellaan sijs C.de Mooij 0252-216823 
Tropen Magellaan sijs E.M.Pronk 06-28167792 

Tropen Magellaan sijs S.v.Duijn 0228-541542 
Tropen Magellaan sijs Topaas A.Wijsman 06-53106740 

Tropen Mozambique sijs O.Rinzema 0252-220646 

Tropen Yarrel sijs J. Hoogervorst 06-28244576 
Tropen Yarrel sijs R.Verweij 06-23039511 

Tropen Zwarte sijs J.Hoogervorst 06-28244576 
Tropen Zwarte sijs C.de Mooij 0252-216823 

Tropen Zwartkopjes M.J.Geerlings 0252-372609 
Tropen Teugelastrilde Theo Helmink 023-5290544 

Tropen Timor Zebravink M.van Duin 06-12678579 

Tropen Tropen J.G.van Velzen 06-22609614 
Tropen Tijgervink   O.Rinzema 0252-220646 

 

 

 

 

 

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 2022                             19                                    Noordwijkerhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



V.V. De Kolibri 2022                             20                                    Noordwijkerhout 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


