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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 mei 2022 medio  
30 april 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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Het leven begint weer normaal te worden, dachten we ! 

Door het aantal mensen, wat op de activiteiten afkomen kunnen we zien 
dat het normale leven weer op gang komt. We hebben de afgelopen 2 jaar 
een dip in ons leven gehad. Hoe anders is het met de vele mensen die 
thans huis en haard achter moeten laten. Van oorlog en geweld wordt je 
niet gelukkig. En een winnaar is er zo wie zo niet. Gelukkig worden velen 
opgevangen. Maar het zal je toekomst maar zijn. Hopelijk komt er gauw 
een einde aan, al weet ik niet hoe. 

 
De afgelopen jaarvergadering werd druk bezocht, waarvoor dank. De verslagen werden 
behandeld, en de herverkiezing van Oege Rinzema als penningmeester was een feit. Gelukkig 
hadden vier van de jubilarissen gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Allen kregen hun wel 
verdiende speld en bos mooie bloemen. 
Nic van Hage kreeg zelfs een feestelijk aandenken in de vorm van een oorkonde.  
De vereniging staat er goed voor, nog steeds meer dan honderd leden en zeker financieel 
gezien. We hebben daarom besloten de contributieverhoging met 2 euro van de Bond niet 
door te rekenen aan de leden. De volgende verhoging in 2024 van de Bond houden we nog 
even in beraad. Ook het voorstel: entreeheffing bij de vogelmarkt houden we nog even aan, 
met september nemen we daar een definitieve beslissing over. Qua leeftijd worden we steeds 
iets ouder, maar ook wat wijzer, dat is goed te merken.  
De vogelmarkt wordt ook weer als vanouds goed bezocht. Ze weten ons van verre weer te 
vinden. Als was de aan en verkoop wat minder. Maar het broedseizoen komt er aan en misschien 
heeft nog niet iedereen zijn/haar kweekstellen op orde. We zullen het beleven. 
De bingo schiet uit zijn sloffen. Was de oktober bingo al een hele goede. De afgelopen week was 
het helemaal een gekke huis. Vele weten de mooie prijzen te vinden. Met een nog hogere score 
dan de vorige, overtrof het alle verwachtingen. Het bingo-team hartelijk dank. 
JanChris en Ria van Dam staan ook weer te trappelen van ongeduld om weer een avond te 
verzorgen met hun films / lezingen. Hij heeft er in totaal meer dan 1500 opzitten en is nog steeds 
even enthousiast. Dus maak het mee, aanstaande donderdag 14 april.  
Het Rayon moet het de komende tijd zonder voorzitter stellen. Hans van Egmond stopt er mee. 
Op de afgelopen vergadering is er niemand gevonden om zijn job over te nemen. Krijgt 
ongetwijfeld een vervolg. Schroom niet als jij het wilt. 
Heeft u al nagedacht over de uitgaansdag 14 mei aanstaande. Ouwehands Dierenpark wacht op 
U. Start is in Voorhout en daar sluiten wij ook.  
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 
Op donderdag 14 april hoop ik u weer te ontmoeten  

Graag tot dan.   B. Zwetsloot vrz.  
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Agenda 2022  V.V. De Kolibri          

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 naar Dierenpark Ouwehand te Rhenen. 
28 mei   Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur 
 
04 juni    Wandelen 
09 juli    Barbecue 
16 / 23 juli          Braderie Noordwijkerhout 
 
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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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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Natuurjournaal 
17 maart 2022 

Roodborsttapuit is terug 

De roodborsttapuit brengt de winter 

meestal door in het zuiden: in 

Frankrijk, Spanje en Noord-Afrika is 

de winter net wat aangenamer dan 

in Nederland. Maar wie nu door 

boerenland of natuurgebieden loopt, kan weer verrast worden door zingende 

roodborsttapuiten. Ze zitten graag in de top van struiken of grote planten. Vanaf daar houden 

ze de omgeving in de gaten en zingen ze het hoogste lied. Ze zijn nu bezig met de balts, dus 

wie weet zie je ook wel een paartje achter elkaar aan vliegen. Ook in de app van Nature Today 

is te zien dat de roodborsttapuit terug is. In de landelijke soortenlijst staat de soort nu in de 

top dertig. Deze lijst is gebaseerd op waarnemingen bij de NDFF van de afgelopen veertien 

dagen. Dat betekent dus dat de roodborsttapuit op veel plaatsen gezien wordt; ben jij hem al 

tegengekomen? 

 

Natuurjournaal 
20 maart 2022 

Eerste visdieven komen aan. 

Rondscherende visdieven die af en 

toe een sierlijke duik in het water maken; het is een bekend gezicht in de zomer. We hebben 

dit tafereel moeten missen, maar inmiddels zijn de eerste visdieven weer terug in Nederland! 

In maart zullen het er nog niet veel zijn, maar april en mei zijn topmaanden om de visdief te 

zien. Oorspronkelijk is deze soort een zeevogel, maar in ons waterrijke land is hij ook goed in 

het binnenland te vinden. Bovendien is de zee nooit echt ver weg in Nederland. Voor de visdief 

is het vooral belangrijk dat het water waar hij jaagt helder is, zodat hij zijn prooien kan zien 

zwemmen. 

https://naturetoday.nl/#/soort/21613
https://naturetoday.nl/#/ontdek/natuur/vogels
https://naturetoday.nl/#/ontdek/natuur/vogels
https://naturetoday.nl/#/soort/21625
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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 

    
 

        

 
 
 
 
 
 
 

Een oude vogel is niet licht te vangen. 
 

(Ervaren en slimme mensen laten zich niet snel beetnemen) 
 

mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
mailto:ringenbestellen.dekolibri@gmail.com


V.V. De Kolibri 2022                             9                                    Noordwijkerhout 

 

Natuurjournaal 
24 maart 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwarte roodstaart terug in Nederland  
De zwarte roodstaart is weer goed te zien in Nederland. Er overwintert hier altijd een aantal, 
en vanaf nu zijn ook de vogels uit het zuiden weer terug. De zwarte roodstaart houdt van 
warme en droge plaatsen. Vaak zijn dit zonnige rotsen, maar in Nederland zijn steden een 
prima alternatief. Je kunt deze soort dan ook goed vinden op bijvoorbeeld industrieterreinen. 
Een bekende plek waar ook veel zwarte roodstaarten worden gezien, is Utrecht Centraal. 
Vanaf het perron kun je zwarte roodstaarten vinden op richels of platte daken, maar je 
ontdekt ze nog eerder aan hun roep. Als je even moet wachten op de trein, kijk dan ook eens 
in de Nature Today-app om te zien welke vogels je hier nog meer kunt ontdekken. 

 

Natuurjournaal 
19 maart 2022 

 

Eerste zwaluwen terug in het land 

Heb je al een zwaluw gezien dit jaar? Een handjevol zwaluwen overwintert in Nederland, maar 

de meeste doen dat veel zuidelijker. In het voorjaar keren de vogels die in het zuiden 

overwinteren massaal terug. Meestal is de oeverzwaluw de eerste soort die weer in Nederland 

gezien wordt. De eerste zwaluwen van het jaar zijn dan ook alweer waargenomen. Maar, één 

zwaluw maakt nog geen zomer, de echt grote aantallen komen pas later deze maand. Je kunt 

oeverzwaluwen in heel Nederland in de buurt van water aantreffen. 

https://naturetoday.nl/#/soort/21607
http://xeno-canto.org/710434
https://naturetoday.nl/#/soort/21697
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Van uilenbal tot ijsvogelbal 
 
Nageltjes van muizen, botjes van kleine vogels of de haren van een rat: je zou het allemaal 
kunnen vinden in een braakbal. Vogels die prooien met onverteerbare onderdelen eten, zoals 
roofvogels, uilen, maar ook meeuwen en ijsvogels, kunnen zo'n braakbal uitspugen. De bal is 
een brok van materiaal dat de vogel niet heeft kunnen verteren. Een braakbal verschilt per 
vogelsoort van vorm en inhoud. Een paar weken geleden werd er bijvoorbeeld een filmpje 
ingestuurd van een klapekster die een braakbal uitspuugde. Deze braakbal is iets kleiner dan 
die van de meeste uilensoorten. De bal wordt gevormd in een tweede maag, waar de grote 
delen voedsel worden tegengehouden en samengepropt tot een bal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uilenballen 
Als je een bal uit elkaar pluist kom je schedels en botjes van bijvoorbeeld muizen tegen. 
Misschien heb je dit zelf al wel eens gedaan. De bekendste braakballen zijn die van de uilen, 
hier zitten namelijk heel veel botjes in. De maagsappen van een uil zijn niet zo sterk en 
daardoor kunnen ze de botten van muizen niet goed verteren. Bovendien slikt de uil de prooi 
vaak in één keer in, waardoor de botten heel blijven. 
 
Andere roofvogels 
In de braakballen van andere roofvogels, zoals de torenvalk en de buizerd, zitten ook botjes, 
maar deze zijn meer verteerd en vaak ook niet meer heel. Andere roofvogels scheuren hun 
prooi vaak veel meer dan dat uilen dat doen. 
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Insecteneters 
Iets minder bekende soorten vogels die braakballen spugen zijn de ijsvogel, reigers, 
kraaiachtigen, meeuwen, maar ook het roodborstje, de klapekster en bonte en grauwe 
vliegenvangers. De vogels die insecten eten, bijvoorbeeld roodborstjes, hebben braakballen 
met een grote hoeveelheid chitine. Insecten hebben namelijk een harde huid en vleugels die 
moeilijker worden verteerd. Chitine, dat in de vleugels en de huid (exoskelet) zit, is een stof 
die niet door vogels kan worden verteerd. 
 
Blauwe reiger en ijsvogel 
Braakballen geven veel prijs over het dieet van de vogels. Door onderzoek naar braakballen 
weten we bijvoorbeeld veel over het dieet van de blauwe reiger. Resten van kleine 
zoogdieren, vogels en chitineschilden (van insecten) zijn allemaal te vinden in de braakballen 
van deze vogels. Bij ijsvogels zijn naast graatjes en werveltjes van vissen ook donkere 
chitineresten te vinden. Blijkbaar eet de vogel soms ook waterinsecten! 
 
Kauw eet steentjes 
De kauw is een alleseter. Vooral dierlijke en plantaardige resten zijn te vinden in de 

braakballen, maar ook plastic en witte 
steentjes werden in de braakballen 
gevonden. De steentjes worden bewust 
opgenomen door de kauw als hulp voor het 
vermalen van het voedsel in de maag.  
 
Zou deze braakbal van de kauw zijn? 
 
 
 
 
Leefgebied 
Braakballen zijn niet alleen een duidelijke 

aanwijzing over het dieet van de vogels, maar zijn ook een goede aanwijzing voor het 
leefgebied. Als er veel braakballen van de steenuil worden gevonden in een gebied, dan zitten 
daar naar alle waarschijnlijkheid veel steenuilen. Bovendien, als er veel woelmuizen worden 
gevonden in braakballen in een bepaald gebied dan zullen die er ook veel zitten. 
 
Bron: IVN Geysteren-Venray, Wikipedia, Zoogdierengroep 

 
 
 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/forum/post/van-wie-is-deze-braakbal/28604
https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/forum/post/van-wie-is-deze-braakbal/28604
https://www.ivn-geysteren-venray.nl/Lezing%20Braakballen.htm#:~:text=Dat%20ook%20veel%20andere%20vogels,en%20vliegenvangers%20produceren%20regelmatig%20braakballen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braakbal
http://www.zoogdierenwerkgroep.be/studie/zoogdieren-inventariseren/braakballen-pluizen
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Elkaddouri A. Haarlem 01-apr 
Hage P.N.M van Noordwijkerhout 07-apr 

Zwet E.P.J. vd Voorhout 08-apr 
Saase C.W.H. van De Zilk 08-apr 

Meer A.H. v.d. Noordwijkerhout 16-apr 

Winters P.N.M Voorhout 17-apr 
Zuiderduin S.L.J Noordwijkerhout 19-apr 

Rinzema S. Voorhout 29-apr 
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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 !! 



V.V. De Kolibri 2022                             13                                    Noordwijkerhout 

 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vogelmarkt bij De Kolibri 
 
Zaterdag 30 april 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 

Jan Chris en Ria van Dam 
Film: De Vreugden des Levens 
Donderdag 14 april in ’t Victorhuis te Noordwijkerhout 
20.00 uur 
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Overal ooievaars en rode wouw trekt door Nederland. 

De ooievaar was in de jaren zeventig bijna verdwenen uit ons land. Dat zou je niet zeggen als 
je nu buiten loopt. In bijna het hele land zijn ooievaars te zien. Ze zijn massaal teruggekomen 
en hun broedseizoen is begonnen. Je kunt hun prachtige grote, zwartwitte gestaltes over je 
heen zien vliegen op het platteland, terwijl ze op zoek zijn naar een lekker hapje eten. Kijk ook 
binnen de bebouwde kom eens omhoog: ooievaars broeden graag op hoge gebouwen, zoals 
telefoonpalen of schoorstenen. Ook de bekende door mensen gebouwde ooievaarsnesten 
bezoeken ooievaars graag. Rond deze tijd vindt de balts plaats. Luid klepperend gooien 
ooievaars hun kop in de nek om indruk op elkaar te maken. In april zullen ze hun enige nest 
van dit jaar krijgen. 

Rode wouw (Bron: Mark Zekhuis) 

Een andere vogel die nu opduikt in Nederland is 
de rode wouw. Als je dat niet doorhad is dat 
niet gek, want de rode wouw is lang niet zo 
opvallend als de ooievaar. Bovendien zijn er 
veel minder rode wouwen dan ooievaars. Toch 
is het de moeite waard om eens uit te kijken 
naar deze roofvogel. Het is een sierlijke soort, 
met een grote spanwijdte en een bont 
verenkleed. Veel rode wouwen trekken nu door 
Nederland, onderweg naar Zweden om daar te 
broeden. Vooral april is een goede maand om 
deze vogel te zien. De rode wouw kan overal 

opduiken en is in vlucht te herkennen aan zijn opvallend gevorkte staart. 

https://naturetoday.nl/#/soort/21659
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/rode-wouw
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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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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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Het bestuderen van vogelsnavels leert ons over tropische biodiversiteit 

Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) 
Uit een nieuwe studie blijkt dat in tropische gebieden waar de vruchtenetende vogels relatief 
bredere snavels hebben, ook grotere palmvruchten voorkomen. Dit geeft nieuwe inzichten 
over tropische biodiversiteit en de uitdagingen op het gebied van soortenbehoud, bosherstel 
en de herintroductie van dieren. 

De biodiversiteit in tropische bossen is gigantisch. Maar hoe is dat zo ontstaan? Gezien de 

grootschalige vernietiging van deze bossen is dit een prangende vraag in ecologisch 

onderzoek. Een internationaal onderzoeksteam, onder leiding van het Zwitserse Federale 

Instituut voor Bos-, Sneeuw- en Landschapsonderzoek WLS, heeft nu onderzocht hoe de 

interacties tussen vogels en palmen de biodiversiteit van tropische bossen kan hebben 

vergroot. 

Vruchtenetende vogels 

De meeste palmsoorten produceren vlezige vruchten. Deze worden gegeten door vogels en 

zoogdieren, die daarna de zaden verspreiden. Vogels slikken fruit vaak in zijn geheel door, en 

dus is de breedte van hun snavels beperkend voor de grootte van het fruit dat ze kunnen 

consumeren. "In mijn onderzoeksgroep hebben we jarenlang onderzoek gedaan naar de 

fascinerende interactie tussen fruitkenmerken, zoals grootte en kleur, en de kenmerken van 

dieren die deze consumeren," vertelt medeauteur dr. W. Daniel Kissling van het UvA Instituut 

voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica aan de Universiteit van Amsterdam. 

"Palmvruchten zijn vooral interessant omdat ze een belangrijke voedselbron zijn voor 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=427
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tropische dieren. De vruchten worden niet alleen door vogels en zoogdieren worden gegeten, 

maar ook door reptielen, kevers, krabben en vissen," legt Kissling uit. 

De onderzoekers creëerden voor het eerst een wereldkaart waar de breedte van vogelsnavels 

en de grootte van vruchten worden gecombineerd. "Normaal gesproken worden dergelijke 

interacties op lokaal of regionaal niveau bestudeerd, maar deze keer hebben we op 

wereldwijde schaal gekeken," legt onderzoeksleider dr. Ian McFadden van WSL uit. 

Datasets 

Blauw-gele ara (Ara ararauna) (Bron: 

Christofer Silva Oliveira) 

Twee recent gepubliceerde datasets 

maakten dit onderzoek mogelijk: de 

AVONET-database, die eigenschappen van 

bijna alle vogels wereldwijd bevat, en 

PalmTraits, een uitgebreide database met 

eigenschappen van palmsoorten die is 

opgezet door Kissling en zijn collega’s. Voor 

de analyse werden 1100 vruchtenetende 

vogelsoorten en 2000 vruchtdragende 

palmsoorten toegevoegd. Door het gebruik 

van statische modellen konden de 

onderzoekers beoordelen hoe de relatie 

tussen snavelbreedte en vruchtgrootte werd beïnvloed door factoren als klimaat, 

biomassaproductie van planten, soortenrijkdom en de tektonische geschiedenis van de aarde. 

Evenaar 

Uit de analyses blijkt dat hoe dichter een soort bij de evenaar leeft, hoe meer de vogel- en 

vruchtkenmerken overeenkwamen. Dit patroon was het sterkst voor Afrika, maar zwakker op 

eilanden zoals Madagaskar. Op dat eiland zijn er minder vruchtenetende vogels, maar vooral 

lemuren die fruit eten, wat het vogel-palm patroon kan hebben verzwakt. 

De sterkere overeenkomst tussen vogel- en vruchtkenmerken in de buurt van de evenaar werd 

over de hele wereld gevonden, hoewel de werkelijke grootte van de snavels en vruchten 



V.V. De Kolibri 2022                             20                                    Noordwijkerhout 

 

tussen de continenten verschilden. In het model had klimaat geen direct effect op 

palmdiversiteit, die hoger is in warme tropische regio’s.   

Het bestuderen van de onderlinge link tussen bomen en zaadverspreiders is ook een manier 

om richting te geven aan natuurbescherming. "Als je aangetaste bossen wilt herstellen, moet 

je ook rekening houden met zaadverspreidende dieren en ze wellicht opnieuw introduceren," 

zegt McFadden. Het merendeel van het fruit in de tropen wordt immers door dieren verspreid. 

Vogels de onderzoekers ondersteunt de studie de hypothese dat de tropen mede een hoge 

biodiversiteit hebben omdat de soorteninteractie daar sterker is. Deze bevinding vergroot 

onze kennis van tropische bossen en kan helpen bij de bescherming daarvan. Kissling voegt er 

echter aan toe: "We hebben nog steeds weinig informatie over het feitelijke effect van 

vruchtconsumptie door dieren, bijvoorbeeld hoe ver de zaden worden verspreid, hoe 

levensvatbaar de zaden zijn na darmpassage en hoeveel zaden daadwerkelijk worden 

verplaatst naar locaties waar ze kunnen ontkiemen." 

 
Natuurjournaal 11 
maart 2022 
 

 

Boomklevers zingen volop 

Om vogels aan hun geluid te herkennen, moet je meestal enige oefening en ervaring hebben. 

Er zijn echter ook makkelijke soorten bij. De koekoek is daar een mooi voorbeeld van, maar 

wat te denken van de boomklever? Dat prachtige vogeltje met de korte staart, met veel blauw 

op de rug en roestbruin op borst en buik. Je vindt hem in bossen met oude loofbomen. 

Boomklevers hebben de grappige gewoonte om meestal met de kop naar beneden een 

boomstam af te struinen naar insecten. Veel andere boombewoners kruipen juist altijd 

omhoog langs een stam. Als de boomklever beneden is, vliegt hij omhoog naar een volgende 

boom en kruipt daar weer omlaag. Het geluid van boomklevers bestaat uit twee deuntjes, het 

ene is ‘lu-lu-lu’ en het tweede is ‘wiet-wiet-wiet’. In vogelaarskringen wordt hij daarom wel de 

hasjverkoper genoemd. In bossen met oude loofbomen kan je hem nu overal luid horen 

zingen. 

https://naturetoday.nl/#/soort/21660
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Vogelbestand 
Kanarie Algemeen H.Geerlings 06-53136466 

Kanarie Algemeen H.Hogervorst 06-53487490 
Kanarie Algemeen P.R.J.Lommerse 06-51559358 

Kanarie Algemeen J.v.d.Luijt 0252-215633 

Kanarie Algemeen J.A. Opdam 06-53457014 
Kanarie Algemeen R.J.J.van der Poll 06-25438233 

Kanarie Algemeen C.W.H. van Saase 0252-529856 
Kanarie Algemeen A.J.H.Verlaan 0252-518600 

Kanarie Algemeen C.A.van Winsen 06-51886696 

Kanarie Algemeen C.J. Wittekoek 023-7501630 

Kanarie Algemeen W.A.M. Zonneveld 071-3610391 

Kanarie Crestbred R.v.Zundert 06-41423184 
Kanarie Five fancy N.de Keizer 06-19101244 

Kanarie Geel intensief W.P.Anthonissen 0252-375668 
Kanarie Geel intensief R.R.Houtman 0252-215737 

Kanarie Geel intensief N.de Keizer 06-19101244 

Kanarie Geel intensief S.Nasveld 0252-217308 
Kanarie Geel intensief E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie Geelivoor schimmel R.R.Houtman 0252-215737 
Kanarie Geel Mozaiek   W.P.Anthonissen 0252-375668 

Kanarie Geel Mozaiek   A.W.P.Floor 06-51027672 

Kanarie Geel Mozaiek   G.P.M.Ruigrok 0252-517013 
Kanarie Geel schimmel N.de Keizer 06-19101244 

Kanarie Geel schimmel S.Nasveld 0252-217308 
Kanarie Gloster corona gekuifd J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Gloster corona gekuifd L.J.F.Fielemon 0252-221363 
Kanarie Gloster consort gladkop J.C.Elstgeest 023-5848543 

Kanarie Irish fancy E.M.v.Noord 071-3011118 

Kanarie LLarget Espanol N.de Keizer 06-19101244 
 

 

 

 

 

 

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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Natuurjournaal 
16 maart 2022 

Grauwe gans legt eieren 
 

De grauwe gans is een algemene 

vogel die je in heel Nederland kunt tegenkomen. Overal waar water is, kunnen grauwe ganzen 

zitten. Je loopt ze daarom misschien snel voorbij, maar let de komende tijd toch eens op deze 

bekende watervogels. Het zal misschien opvallen dat ze druk bezig zijn met naar elkaar 

gakken. De voortplantingstijd is namelijk begonnen. Hoewel grauwe ganzen paartjes voor het 

leven vormen, voeren ze elk voorjaar toch luid gakkend weer een baltsritueel uit. Na de balts 

leggen ze hun eerste eieren, dat gebeurt ook rond deze tijd. Over een paar weken kunnen we 

de eerste donzige ganzenkuikentjes weer verwachten. 

 

Natuurjournaal 14 
maart 2022 

Luister naar de eerste tjiftjaf  

De tjiftjaf, die in Noord-Afrika en Zuid-

Europa heeft overwinterd, keert terug 

naar Nederland. Op zicht zal het je 

misschien niet snel opvallen dat hij er weer is. De tjiftjaf is een klein bruin vogeltje dat je niet 

zo snel ziet als hij hoog in een boom zit. Zijn zang daarentegen valt direct op: hij roept zijn 

eigen naam, “Tjif-tjaf! Tjif-tjaf!”. Veel vogelaars kijken uit naar het eerste moment in het jaar 

dat ze de tjiftjaf horen en geven hun eerste tjiftjaf door. Dat betekent dat er halverwege maart 

altijd heel veel tjiftjaffen worden doorgegeven. Ook in de Nature Today-app is dit terug te zien, 

de tjiftjaf staat hoog bovenaan de lijst met vogels die nu waar te nemen zijn. Heb jij de eerste 

tjiftjaf van dit jaar al gehoord? 

 

https://naturetoday.nl/#/soort/3730
https://naturetoday.nl/#/soort/3741
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