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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 april 2022 medio  
26 maart 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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Niet voorbij die mooie zomer, maar voorbij die corona beperkingen. 

 
We kunnen onze plaats weer nemen, in de ruimte die lang beperkt bleef. 
De beperkingen zijn zo goed als allemaal verdwenen. Alleen in het 
openbaar vervoer en luchtvaart zijn mondkapjes nog van toepassing. Wij 
hebben daar geen last meer van. Geen QR code meer bij binnenkomst. 
Ook weer herkenbare gezichten van leden. Het wordt weer een mooi 
weerzien. 

De eerste gelegenheid is de komende vogelmarkt gevolgd, door de algemene jaar vergadering op 
10 maart aanstaande. De boeken worden weer geopend en men krijgt weer een inkijk in onze 
financiën. De verschillende verslagen worden voorgelezen en mogelijk vliegen de complimenten 
weer in het rond. Ik zou zo zeggen, daar wil je toch allemaal bij zijn. Ook hebben we dit jaar maar 
liefst  
5 jubilarissen, 50 jaar Nic van Hage, 40 jaar Emiel van Noord en Piet Barnhoorn, en  25 jaar Ron 
Hoogervorst en Jos Elstgeest. Ook dat rechtvaardigt al uw komst op deze vergadering. Wij willen 
de jubilarissen in het zonnetje zetten, U toch ook! 
Daarnaast hebben we natuurlijk de bestuursverkiezing, Oege Rinzema onze penningmeester is 
aftredend en herkiesbaar. Wilt u hem opvolgen ook dat kan. U dient zich dan minimaal 24 uur 
voor de vergadering bij de secretaris te melden. 
Zo ziet u maar, er zijn meerdere redenen om op deze avond aanwezig te zijn. 
 
De laatste vergadering was met de prijsuitreiking van de tentoonstelling. Een korte maar goed 
bezochte vergadering. Jammer dat 4 prijswinnaars niet aanwezig waren, waarvan Cees Spruijt 
zich had afgemeld. De prijzen zijn door verschillende leden gelukkig weer aan de man gebracht. 
Een zeer geslaagde avond, en voor 10 uur waren alle leden weer huiswaarts gekeerd. 
 
De uitgaansdag van de vereniging is op zaterdag 14 mei aanstaande. Verder in dit maandblad zie 
u hoe de dag eruit gaat ziet We gaan aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Voor onze 
echtgenote is dit een uitgelezen kans om mee te gaan. Niet alleen de vogels komen aan bod 
maar ook vele andere dieren uit het dierenrijk. Voor ieder wat wils. Met mooi weer in het vooruit 
zicht, wordt het weer een prachtige dag om mee te maken. Betaling kunt u rechtstreeks op de 
rekening van de vereniging NL34 RABO 034.69..4.811 doen of anders contant bij Oege of mij. 
We rekenen op een volle gezellige bus, dus het is aan U. Opgeven voor 15 april 
 
Ik hoop dat er vele van u aanwezig zullen zijn op deze belangrijke vergadering. Die mag u als u lid 
bent, eigenlijk niet missen, het is een steun voor het bestuur en hun vrijwilligers. 
De algemene jaarvergadering is op donderdag 10 maart a.s 20.00 uur. 
Graag tot dan. 

B. Zwetsloot vrz.  
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Agenda 2022  V.V. De Kolibri          

26 februari  Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
10 maart   Jaarvergadering leden in ’t Victorhuis 20.00 uur 

• Opening 

• Mededelingen 

• Vorig verslag september 2021 (zie maandblad oktober 2021) 

• Ingekomen stukken 

• Verslag Secretaris 

• Verslag Ringencommissaris 

• Verslag Materiaalcommissaris 

• Verslag Vogelmarkt 

• Verslag Vogelbestand 

• Huldiging jubilarissen  

• Pauze 

• Verslag Penningmeester 

• Kascontrole over 2021:   
 Ed Pronk, John Hoogervorst en reserve Jos Elstgeest 

• Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve. 

• Vaststellen contributie voor 2023 

• Bestuursverkiezing  
o 2022 Oege Rinzema, Penningmeester aftredend/herkiesbaar 
o 2023 Ben Zwetsloot, Voorzitter 
o 2024 Arno Ooms, Secretaris  
o Kandidaten kunnen het formulier downloaden vanaf de website 

     bij HR2013, of dit aanvragen bij de voorzitter. 

• Rondvraag 

• Sluiting 
 
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 
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Verenigingsuitje “de Kolibri” Noordwijkerhout 65 jarig jubileum 
Op zaterdag 14 mei is weer het jaarlijkse verenigingsuitje van onze vereniging. We verzamelen 

elkaar om 8.00 uur bij station in Voorhout Componistenlaan.  

 

We vertrekken om 8.15 uur!!!. 

Rond 10 uur hopen we dan bij de Ouwehands Dierenpark In 

Rhenen te zijn, alwaar we eerst koffiedrinken met iets lekkers. 

Daarna gaan we het dierenpark in.  

 

Om 12.00 uur worden we verwacht op 

een locatie voor een heerlijke lunch. Bestaande uit ovenverse afgebakken 

broodjes en luxe belegsoorten. Tijdens de lunch 

worden melk en sappen geserveerd. 

Daarna kunnen we onze wandeling door het 

park hervatten. 

 

Om 17.00 uur vertrekken we weer met de bus 

naar Voorhout. Daar aangekomen wandelen we 

een klein stukje naar restaurant Boerhave. 

Daar wordt een heerlijk koud en warm buffet voor ons 

verzorgt. Maar voor wij gezamenlijk gaan eten zal er eerst nog 

een welkom drankje worden geserveerd.  Overige drankjes 

zijn voor eigen rekening. 

 

 

 

 

De kosten voor deze dag zijn 50 euro per persoon. 

 

U kunt u opgeven bij de  

Ben Zwetsloot, 

Boekhorstlaan 42 

2215 BD Voorhout 

Tel. 06 - 17101376 

e-mail: benzwetsloot@live.nl 

Betalen kan contant, of via rekening: NL 34 RABO 0346 9048 11 

t.n.v. Vogelver. De Kolibri. 

 

Wij hopen op een grote opkomst, s.v.p. aanmelden voor of uiterlijk op 15 april aanstaande. 

Namens de organisatie, Ben Zwetsloot 

 
 

mailto:benzwetsloot@live.nl
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NIEUWE WERKWIJZE RINGEN BESTELLEN  
 

Met ingang van 1 april 2022 gaat er veel veranderen in het bestellen, produceren en 
leveren van uw ringen. Binnenkort kunt u hier ook meer over lezen in Onze Vogels. 
 
Wat gaat er veranderen?  
 
Ten eerste zal per 1 april, de datum vanaf wanneer de ringen voor kweekseizoen 
2023 besteld kunnen worden, de Bond stoppen met het in eigen beheer produceren 
van de ringen. Dit om bedrijfseconomische- en moderniseringsredenen en om zo aan 
de veranderende vraag van de leden te voldoen.   
 
Ten tweede verandert de bestelwijze. Steeds vaker vragen leden om een meer bij de 
huidige tijd passende wijze van bestellen. Men wil als kweker graag rechtstreeks 
kunnen bestellen, betalen en de ringen direct thuisbezorgd krijgen. Dit ook met een 
kortere doorlooptijd dan nu het geval. Vanaf 1 april 2022 zal ieder individueel lid zelf 
in kunnen loggen, bestellen en betalen in een algemene webwinkel.  
 
Ten derde wijzigt de aflevering van de ringen. De bestelde ringen worden direct naar 
het opgegeven adres van de besteller verzonden. Ook ontvangt de besteller een mail 
met daarin gegevens om de status van de bestelling te volgen.  
 
Vanwege internationale afspraken zullen ringen na 1 oktober geleverd mogen worden, 
maar de daarna bestelde ringen zullen binnen een maand worden geleverd. Hiermee 
vervallen dus de bestelrondes. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om een 
spoedbestelling te plaatsen, waarvan de doorlooptijd ong. 14 dagen bedraagt.  
 
Voor vragen over ringen, ringmaten en hoe om te gaan met het nieuwe bestelsysteem 
kunt u zich nog altijd richten tot de ringencommissaris. In maart zal er vanuit de NBvV 
een uitgebreide handleiding worden gepubliceerd. 
 
Heeft u in de tussentijd vragen? Stuur gerust een mail aan 
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw pen via de mail? 
 

Natuurlijk kan dat !! 
Mail naar secretaris@dekolibri.com 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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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 #4 

Bestelling indienen vóór 24 maart 2022 
Uitlevering ringen vanaf 15 mei 2022 

 
LET OP: per 1 april 2022 (de datum vanaf wanneer de ringen voor 2023 besteld 

kunnen worden) dient ieder individueel lid zelf ringen te bestellen.  
Nadere instructies volgen via de NBvV/ringencommissaris.  

 

Voor vragen kun je gerust een mailtje sturen aan: ringenbestellen.dekolibri@gmail.com 

    
 

        

 
 
 
 
 
 
 

10 maart 
Jaarvergadering in ’t Victorhuis 

20.00 uur 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
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TT vergadering 10 februari met aanvullend de prijsuitreiking. 
Aanwezig  25 leden incl bestuur 
 
Opening: 
Voorzitter Ben Zwetsloot heet iedereen van harte welkom. 
Eerst zullen we een korte TT-vergadering houden. 
Gevolgd door een pauze met verloting. 
Daarna de prijsuitreiking van onze laatste vogeltentoonstelling 2021 
 
Mededelingen: 

- 22.00 uur moeten we de zaal verlaten. 
- Er zijn 2 leden van de Kolibri overleden, beiden in 2022. 

o Henk Geerlings, Noordwijkerhout is 1 februari overleden 
o Koos Beijk, Lisse is 5 februari overleden 
o We houden 1 minuut stilte 
o Ben is namens de Kolibri bij de condoleance geweest. 

- Dagje uit met De Kolibri.  
o De busreis gaat door mits voldoende animo. 
o Zie verderop in dit maandblad 

- 2022. De Kolibri viert haar 65 jarig bestaan. 
o In dat kader willen we graag de Rayontentoonstelling organiseren. 
o De te verwachten extra vogels betreffen circa 125 vogels 
o De huidige ruimte is daarvoor voldoende. 
o Bij deze vragen we toestemming aan de leden 
o Leden gaan akkoord. 

- TT aangelegenheden 
o De keurbriefjes postuurkanaries gaan weer veranderen. 
o Een aantal soorten moet al met de nieuwe briefjes gebeuren. 

- Huisvesting adviezen NBvV ontvangen. We gaan kijken of we vanaf maart 
hier ook extra aandacht aan kunnen geven in het maandblad. 

- Ons lid H.J.C.M. vd Berg uit Lisse stopt met zijn vogels. Hij heeft zijn vogels en 
kooien geschonken aan de Kolibri.  Deze worden te koop aangeboden oa. Op 
de vogelmarkt. 
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Tentoonstellingservaringen: 
- Eigenlijk is alles goed en snel verlopen, wat ook wel logisch is omdat we dit 

nu al een aantal jaren doen. 
- De Kolibri heeft een aantal showkooien van Katwijk geschonken gekregen. 

Twee leden hebben afgelopen TT een kooi geheel naar eigen idee ingericht. 
Dat is goed gelukt. 

- Jan Pol vraagt of we de kooien volgend jaar weer gaan inzetten. (blijft dit 
gehandhaafd?)  Antw. We blijven dit zeker doen en mogelijk wordt e.a. nog 
uitgebreid. Mede afhankelijk van de animo om zo’n kooi te willen inrichten. 

- Theo Helmink vond het een mooie fantastische TT. Bij deze complimenten. 
 
Rondvraag: 
Jan Pol: Gaat de Boskoopmarkt nog opnieuw starten in 2022? 
Antw: De eerste zaterdag van maart starten de markten weer op. 
Pauze 
Hierna de prijsuitreiking voorzien van een presentatie. Oorkondes en prijzen 
worden uitgereikt. Alles kunt u nog eens terugzien op de website, waarop ook de 
presentatie zal worden  geplaatst. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Geerlings M.J. Noordwijkerhout 4-3 

Duivenvoorde J. Noordwijkerhout 12-3 
Marijt A. Noordwijk 12-3 

Sprokkelenburg A.C.J.M. Lisse 13-3 
Hoogervorst F.C.J.  Sassenheim 14-3 

Gietelink J.C.M. Noordwijk 15-3 
Polanen A. van Voorhout 17-3 

Hoogervorst R. Voorhout 21-3 

Luijt J van der Voorhout 26-3 

 

Een arend brengt geen duiven voort 
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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 

    4   6 5 

6  3 7      

   3 8    4 

   9   5   

 5  1   2  6 

 7    2   1 

3   6  9    

    7   2 9 

1  4   8  7  

    4  5   

5  2  3  4  1 

 1 3   9    

9  1   7   8 

7   2 5  9 1 6 

  5 8      

 4  7  6  8  

 7  9   2 4  

  8 3   6   

17 maart Bingoavond in ’t Victorhuis 
20.00 uur 

Niemand gaat zonder prijs naar huis. 

Komt allen en neem familie, vrienden en kennissen mee. 
 

mailto:info@4allprints.nl
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Ook gemeld op de laatste ledenavond waar we een 
minuut stilte in acht namen.  

Henk was NBvV-lid vanaf maart 2020 en Koos was NBvV-lid vanaf januari 1976. Bestuur heeft 
namens de vereniging op passende wijze afscheid genomen. 
Wij wensen de families veel sterkte met het verlies. 
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Wolvenvogels gevolgd 

ARK Natuurontwikkeling, Sovon Vogelonderzoek 
Nederland, Staatsbosbeheer, Wageningen University & Research, Zoogdiervereniging 
 
Op Koningsdag zijn zes raven op de Veluwe voorzien van een GPS-zender. Hierdoor kan voor 
het eerst in Nederland onderzoek gedaan worden naar verblijfplaatsen en terreingebruik van 
jonge raven. Wat het extra spannend maakt, is dat op de Veluwe sinds 2018 wolven leven. 
Raven en wolven staan bekend om hun samenwerking bij het vinden van voedsel. Hierover 
hopen we door het zenderen ook meer te leren. 

Als gevolg van bejaging, stierf de raaf in 1928 in Nederland uit. In een poging de raven weer 
terug te krijgen, werden halverwege vorige eeuw meer dan honderd raven geïmporteerd 
vanuit Duitsland. De jongen van deze Duitse dieren zijn in de vrije natuur losgelaten, waardoor 
er sinds 1976 weer raven in Nederland broeden. Momenteel broeden er ongeveer 180 
paartjes in Nederland. Omdat de populatie nog steeds klein is, staat de raaf op de Rode Lijst. 

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 !! 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=9
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=2
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=2
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=34
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=102
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=19
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Ook de wolf is na een afwezigheid van 150 jaar terug op de Veluwe. Het voedselweb wordt 
hierdoor completer. ARK Natuurontwikkeling en Wageningen Universiteit hebben recent 
onderzoek opgestart naar de rol van de Veluwse wolven als aasleverancier voor andere 
aaseters. Ook is nog onbekend of aas deel uitmaakt van het dieet van wolven. Als vleeseter 
heeft de wolf een unieke rol in de kringloop van voedingsstoffen. Wolvenprooien of resten 
daarvan worden echter zelden gevonden. In 2020 lukte het voor het eerst om een recent 
gemelde prooi te onderzoeken. Dat leverde een indrukwekkend palet aan aaseters op. 

Wolvenvogels 

Uit onderzoek in het buitenland blijkt 
dat raven de wolven volgen, 
wetende dat er regelmatig verse 
kadavers achterblijven na een 
geslaagde jacht. Er zijn zelfs verhalen 
bekend waarin raven de wolven 
roepen wanneer zij een 
gemakkelijke, zwakke prooi 
lokaliseren. Nadat de wolven de 
prooi hebben buitgemaakt en zich 
hebben volgegeten, kunnen de raven 
smikkelen van het overgebleven kadaver. Daarnaast profiteren raven nog extra van de 
overblijfselen van een door wolven gedode prooi, omdat de raaf zelf niet in staat is de huid 
van een gestorven dier te doorboren. 

Wat opvalt is dat raven vaak als de kippen bij deze prooiresten zijn. Het is bijzonder hoe snel 
deze dieren – ook wel de ogen en oren van het bos genoemd – kadavers van wilde hoefdieren 
als edelhert en wild zwijn weten te vinden. De vraag kwam dan ook al snel op of de Veluwse 
raven de samenwerking met de wolven ook aangaan na een afwezigheid van 150 jaar. De 
Ravenwerkgroep Nederland, Wageningen University & Research (WUR), ARK 
Natuurontwikkeling en Sovon Vogelonderzoek Nederland, onderzoeken dit samen en hebben 
daarvoor voor het eerst in Nederland raven voorzien van een zender. Ze werken hierin samen 
met terreinbeheerders en het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. Het aanbrengen 
van de zenders is mede mogelijk gemaakt door De Wilde Boomverzorging en Deltamilieu 
Projecten. 

Eerste gezenderde raven in Nederland 

Er is nog relatief weinig bekend over de raven in Nederland: Hoe is het gesteld met de 
verspreiding en de uitwisseling van de dieren? Waar gaan jonge raven heen nadat ze 

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26030
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26375
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uitvliegen en komen ze weer terug om in hun geboortegebied te broeden? Ook over aspecten 
als terreingebruik, eet-, broed- en nestgedrag is weinig bekend. 

In samenwerking met terreinbeheerders zijn zes nesten op de Veluwe geselecteerd en is op 
iedere locatie een jonge raaf van een GPS-zender voorzien. Deze jonge raven hadden een 
leeftijd van gemiddeld 38 dagen, dat is zo’n 7 tot 12 dagen voor uitvliegen. Alle jonge raven 
waren gezond en hadden een gemiddeld gewicht van 1002 gram. De zender, gekoppeld aan 
een ‘harnasje’, bevindt zich op de rug waarbij het harnasje als een soort rugzakje onder 
vleugels en over borst wordt bevestigd. De zender is voorzien van een zonnepaneeltje die 
ervoor zorgt dat er steeds voldoende spanning is om signalen uit te zenden. De onderzoekers 
kunnen de gegevens van de vogels via een website volgen. De eerste resultaten laten zien dat 
de zenders prima functioneren. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge raven vliegen uit 

De eerste jongen namen op enkele warme dagen begin mei voor het eerst de vleugels en 
verlieten het nest. Zoals vaker wordt gezien bij jonge raven, verbleven de meeste jongen in de 
weken na uitvliegen nog in de directe omgeving van het nest en brachten ze de nacht door in 
of rond de nestboom. Al snel genoeg werd gezien hoe sommige raven enkele kilometers 
vlogen om voedselbronnen van restaurants en bij de vuilnisbelt in gebruik te nemen. Andere 
raven verbleven vaak urenlang op dezelfde locatie met nestgenoten totdat hun ouders voedsel 
kwamen afleveren. Naar verwachting zullen de jonge raven in de komende weken steeds meer 
gaan rondtrekken en groepen vormen met andere jonge raven. De gegevens die dit oplevert, 
zijn hopelijk zeer bruikbaar om meer te weten te komen over de relatie tussen wolf en raaf. 

Tekst: Ravenwerkgroep Nederland, ARK Natuurontwikkeling, Wageningen University & 
Research, Sovon, Zoogdiervereniging en Staatsbosbeheer 
Foto’s: Jefta Leeuwis 

 

http://www.ark.eu/
http://www.wur.nl/
http://www.wur.nl/
http://www.sovon.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/
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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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Bijzonderheden in de tuin(telling) 

Vogelbescherming Nederland 
Al jaren tellen duizenden mensen vogels, andere dieren en planten in hun tuin. En dit het hele 
jaar door, in tegenstelling tot de jaarlijkse Tuinvogeltelling. En net als bij de Tuinvogeltelling 
duiken hierbij regelmatig bijzondere vogels op. We zullen er een aantal met u delen. Want 
tellen in de tuin is niet alleen nuttig, maar kan ook erg leuk zijn! 

Wanneer we het over bijzonderheden hebben bedoelen we niet meteen zeer zeldzame 

vogelsoorten. Deze kunnen ook in de tuin verschijnen, maar dit gebeurt natuurlijk alleen bij 

hoge uitzondering. Dat is dus maar weinigen gegeven. Maar vogels kunnen ook bijzonder zijn, 

omdat ze normaal gesproken niet of nauwelijks in tuinen voorkomen. 

Water- en moerasvogels in de tuin 

Afgezien van tuinen met een vijver, zullen zich doorgaans maar weinig echte water- en 

moerasvogels laten zien in de bebouwde kom. Zo zijn er elf tuinen waar de roerdomp acte de 

présence gaf. En dan nog niet eens met name in de wintermaanden wanneer de vogels soms 

de rietvelden verlaten, maar vooral (gehoord?) in het voorjaar. ‘Collega-schuwe-rietreiger’ de 

purperreiger is maar liefst uit 25 tuinen gemeld, vooral in de omgeving van de Zuid-Hollandse 

en Utrechtse laagveengebieden waar zich bekende kolonies bevinden. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=6
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Iets minder spectaculair, maar daarom niet minder leuk, zijn de relatief veel (32) waterrallen 

die aan Tuintelling.nl werden toevertrouwd. Normaal gesproken lastig te zien, ze kunnen – 

vooral in het winterhalfjaar – in bíjna iedere tuin worden aangetroffen, ze zwerven dan 

namelijk rond. Hierbij moeten we overigens wel in ogenschouw nemen dat sommige tuinen 

aan een waterrijk gebied grenzen en de kans op dergelijke soorten daar groter is. Maar het 

blijven hoe dan ook buitenkansjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De komende maand is het opletten geblazen op waterrallen in de tuin (Bron: Tuintelling.nl) 

Houtsnippen in Nederlandse tuinen, zoals 
doorgegeven via de Jaarrond Tuintelling (Bron: 
Tuintelling.nl) 

Bosvogels buiten het bos 

Ook de ligging van tuinen in een bosrijke omgeving 

kan er – vooral op de zandgronden – voor zorgen dat 

typische bosvogels zich laten zien. Maar wanneer we 

kijken naar bosarme provincies in Laag-Nederland, dan 

worden bosvogels meteen een stuk bijzonderder. Met 

drie en zeven waarnemingen in evenveel tuinen in 

Zeeland en Zuid-Holland is de kuifmees er 

bijvoorbeeld een extreme dwaalgast. En ook ‘neef’ 

glanskop wordt nauwelijks buiten de bekende 

bosgebieden vastgesteld. Zeven tuinbezitters in 
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Zeeland en 25 in Zuid-Holland mogen zich gelukkig prijzen met deze mees. 

In Friesland en Flevoland zijn bosuilen weer bijzonder dun gezaaid, en dat wordt bevestigd 

door de 17 en 3 tuinen van waaruit ze werden doorgegeven aan Tuintelling.nl. Schuwe 

bosvogel bij uitstek de houtsnip is een bijzondere uitzondering op dit geheel. Want juist 

zij duikt regelmatig op in de bebouwde kom, vooral als het elders echt winterweer is: maar 

ook tijdens de trek in het najaar. En daar plukten tot nu toe 185 tuintellers de – toch wat zure - 

vruchten van (want vaak zijn de vogels niet in beste conditie). 

Doortrekkers en wintergasten 

Tijdens de jaarlijkse voor- en najaarstrek zijn veel vogels in beweging. Dat wil zeggen: ze zijn 

onderweg van A naar B. Hierbij moeten ze soms even uitrusten of bijtanken, en voor sommige 

vogels is een goed ingerichte tuin daartoe een geschikte locatie. Maar dan nog zijn 

waarnemingen van beflijster (zelfs 96 keer waargenomen), bladkoning (maar liefst 55 

waarnemingen), Pallas’ boszanger (één), pestvogel (‘maar’ 36), hop (12 waarnemingen), 

witstuitbarmsijs (één) en kwartelkoning (toch nog twee) heel bijzonder te noemen! 

‘Echte’ bijzonderheden 

Héél af en toe duiken er ‘echte’ zeldzaamheden op in Nederlandse tuinen. De 

zogenaamde dwaalgasten. Vogels die zo zeldzaam zijn dat er zomaar honderden vogelaars op 

afkomen, als zij er lucht van krijgen. Dat laatste gaat normaal gesproken vaak wel goed, al 

vergt het soms wat logistiek. Het volgende lijstje is niet compleet, maar het geeft wel aan dat 

er veel mogelijk is. Want zo zijn er al eens zwartkeellijsters, haakbekken, oosterse tortels en 

notenkrakers waargenomen in stadstuintjes. En wat te denken van bijna mythische soorten als 

roodkeelnachtegaal, Baltimoretroepiaal of bruine lijster? Stuk voor stuk afgedwaald en 

uiteindelijk terechtgekomen in de mooie, groene tuinen van ons land. Vaak weten ze het daar 

trouwens wel te overleven, maar of ze ooit weer terugkomen in hun oorspronkelijke 

leefgebieden…? 

En wie weet wat er op dit moment rondkruipt en –vliegt in onze tuinen? Want u heeft het 

kunnen zien: zeldzaam is een relatief begrip, en het kan ‘overal’ gebeuren. Dus mocht u zelf 

tot de gelukkigen behoren met zo’n bijzondere vogel in uw tuin? U kunt meedoen 

aan Tuintelling.nl. Meld het daar. Want ook een dergelijke verschijning is de moeite van het 

registreren waard! 

Tekst: Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland 

Foto's: Marc Scheurkogel (leadfoto: waterral); Tuintelling.nl  

https://www.tuintelling.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/houtsnip-op-de-stoep
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogeltrek-ook-in-de-tuin
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/dwaalgasten-kneusjes-of-superhelden
https://www.tuintelling.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/
https://www.tuintelling.nl/
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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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Vogelmarkt bij De Kolibri 
 
Zaterdag 26 maart in ’t Victorhuis te Noordwijkerhout 
11.30 tot 14.30 uur 
Hier komt u voor vogels, voer en benodigdheden of een 
gezellig praatje. En altijd nog wat tafels vrij 
(natuurlijk wel coronaproef) 

Nieuws van de NBvV 
 
Het Beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van 
Huisvestingsadviezen voor kooi- en volièrevogels, een Advies voor de 
vogelliefhebbers. Een lijvig pak papier tot stand gekomen in samenwerking 
met o.a. veel speciaalclubs. Alle soorten volièrevogels komen hierin ter 
sprake. 
 
Het is in sommige omringende landen al een verplichting / eis om vogels 
goede, ruime huisvesting te bieden. Iets wat de vogels ten goede komt. In 
Nederland nu nog een advies. 
 
We zullen proberen ieder maandblad iets te publiceren. We studeren nog 
even op het hoe en wat.  Ongetwijfeld komt men in het maandblad ‘Onze 
Vogels”  
ook hierop terug. 

17 maart 
BINGO-AVOND in ’t Victorhuis 

20.00 uur 
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Vogelbestand 
Eur cultuur Kneu Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Mussen M.van Duin 06-12678579 
Eur cultuur Noorse Grote Goudvink Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink M.J.Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Noorse Grote Goudvink P.Hogewoning 0252-419074 
Eur cultuur Noorse Grote Goudvink R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Putter W.P.Anthonissen 0252-375668 
Eur cultuur Putter S.v.Duijn 0228-541542 

Eur cultuur Putter Dex Geerlings 0252-372609 

Eur cultuur Putter J.v.d.Luijt 0252-215633 
Eur cultuur Putter (Grote) C.de Mooij 0252-216823 

Eur cultuur Putter R.J.J.van der Poll 06-25438233 
Eur cultuur Putter J.Pols 071-3646947 

Eur cultuur Putter (Grote) E.M.Pronk 06-28167792 
Eur cultuur Putter C.A.van Winsen 06-51886696 

Eur cultuur Putter C.J. Wittekoek 023-7501630 

Eur cultuur Rietzanger M.J.Geerlings 0252-372609 
Eur cultuur Staartmees R.Tjoelker 06-26931710 

Eur cultuur Sijs elzen A.P.M. v.d. Burg 06-26122312 
Eur cultuur Sijs elzen M.van Duin 06-12678579 

Eur cultuur Sijs elzen R.R.Houtman 0252-215737 

Eur cultuur Sijs elzen C.de Mooij 0252-216823 
Eur cultuur Sijs elzen R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Eur cultuur Sijs elzen J.Pols 071-3646947 
Eur cultuur Sijs elzen E.M.Pronk 06-28167792 

Eur cultuur Sijs elzen A.C.J.M. Sprokkelenburg 06-22169778 
Eur cultuur Sijs elzen C.J. Wittekoek 023-7501630 

Kanarie Algemeen A.P.M. v.d. Burg 06-26122312 

Kanarie Algemeen J.M.W.Does 071-3615884 
Kanarie Algemeen J.C.Elstgeest 023-5848543 

 

 

 

 

 

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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