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BESTUURSPAGINA V.V. DE KOLIBRI
LEDEN VAN VERDIENSTE
Henk Haasnoot
Ben Zwetsloot
Con van der Ven
André Weijers
Arno Ooms
Voorzitter
B.J. Zwetsloot (Ben)
Boekhorstlaan 42
2215 BD Voorhout
0252-216636 / 06-17101376
benzwetsloot@live.nl

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

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
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 juni 2022 medio
28 mei 2022
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Gelukt.
Het dagje uit 14 mei aanstaande gaat door. Er hebben zich rond de 40
mensen opgegeven. Dat is voldoende om het definitief te organiseren.
De bus, dierenpark en het restaurant voor de avond zijn vastgelegd.
Voor degene die nog niet betaald hebben graag het verschuldigde
bedrag overmaken naar de penningmeester. Op de rekening van de
vereniging NL34 RABO 034.69..4.811
Nu alles is geregeld, is alleen het weer nog een verrassing. Laten we hopen dat dat ook goed
komt.
Op de laatste ledenavond hebben we wat moeten improviseren. Maar al met al was het toch een
gezellige avond. Iedereen ging met een goed gevoel naar huis.
De volgende sprekersavond wordt verzorgd door een oude bekende. Jan Chris en Ria van Dam
zullen deze avond verzorgen met hun Vodamfilms. De film heet “De vreugde des levens”. Ik
ben heel benieuwd. De titel belooft veel.
Heeft er al iemand ringen besteld bij de Bond. Per 1 april 2022 moeten wij dat zelf doen. Dus
vergeet het niet te doen, je bent er nu zelf verantwoordelijk voor. Als je ze nu besteld, worden
ze in oktober 2022 geleverd. Doe het nu, dan vergeet je het niet en is het maar geregeld.
De vogelmarkt weet ook weer zijn bezoekers te trekken. 26 maart jongstleden was het best wel
een gezellige markt. Jet, onze voederspecialist, was afwezig. Toch wisten velen de markt te
vinden. Ook de handel zat er goed in. Op naar de volgende markt. Ook in Boskoop was het een
drukke boel. Vele mensen waren benieuwd hoe het daaraantoe ging.
Veel van mijn vogels zijn druk in de weer. Of ze zijn hun nesten aan het bouwen, of ze proberen
de poppen zo gek te krijgen om te gaan broeden. Het is een drukte van belang. Ik ben benieuwd
hoe het verder zal gaan. Het mooie weer is nu nog aanbod, hopelijk blijft het zo. Benieuwd wat
het allemaal brengen zal.
Als er nog mensen zijn die trosgierst willen kweken, daar is nu de tijd voor. Als je veel later
begint worden de zaden niet meer rijp of blijven de aren klein van stuk. Veel succes.
Op donderdag 12 mei hoop ik u weer te ontmoeten.
Graag tot dan.

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

V.V. De Kolibri

30 april

Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur

12 mei

Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur
Jan Chris & Ria van Dam, ‘De vreugde des Levens’
Uitgaansdag Kolibri
We vertrekken om 8.15 uur vanaf parkeerplaats Station Voorhout.
Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur

14 mei
28 mei
04 juni

Wandelen in de waterleidingduinen met Siem Vos.
Vertrek 8.00 vanaf parkeerplaats Panneland.
Circa 10.30 terug om koffie met appelpunt in te nemen.
Opgeven bij secretaris voor 1 juni

09 juli
06 augustus
27 augustus
01 september
24 september
13 oktober
20 oktober
29 oktober
02 november
03 november
04 november
05 november
06 november
06 november
10 november
26 november
08 december
17 december

Barbecue (onder voorbehoud)
Fietsdag De Kolibri (onder voorbehoud)
Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur
Openingsavond / Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur
Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur
Open Podium in ’t Victorhuis 20.00 uur
Bingoavond in ’t Victorhuis 20.00 uur
Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur
Inbrengen vogels (leden)
17.00 – 20.00 uur
TT Keuring (organisatie)
TT-opening
20.00 – 22.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 18.00 uur
Tentoonstelling
10.00 – 17.00 uur
Uitkooien
17.00 uur
Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur
Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur
Uitreiking prijzen TT in ’t Victorhuis 20.00 uur
Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur

Wie onder de vogels blijft staan, zal bescheten
worden.
(Wie altijd in zijn leven stil blijft staan zal niet verder komen.)
V.V. De Kolibri 2022
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Verslag Jaarvergadering 10 maart
• Opening
In zijn opening heet Ben allen welkom maar een speciaal welkom aan Lex kaptein, de
district voorzitter. Afgemeld voor de vergadering: Arno Ooms (corona) de heren Spruijt,
Veerkamp, Helmink en J. Hoogervorst.
• Mededelingen
o Ben vraag om mailadressen. Het geven van een mailadres betekent niet dat je dan
het clubblad alleen digitaal krijgt. Dat blijft zoals het was. Maar is meer bedoeld voor
snelle berichtje. Ook vraag Ben om meer 06 nummers.
o De ringenbestelling gaat dit jaar niet via de Ringencommissaris. Je kan dit zelf doen
via de website van de bond. Heb je daar moeite mee dan wil de Ringencommissaris
best helpen, maar je moet wel een eigen e-mail adres hebben, want daarin komt de
bevestiging. Ook moet je direct afrekenen.
o De Nationale tentoonstelling in Zwolle: Het bestuur van de N.B.v.V. wil deze
verplaatsen naar eind oktober dit i.v.m. de vogelgriep. Ook de vaste weken komen
dan vrij voor gebruik van eigen tentoonstellingen. Dus geen bedreigde weken meer.
Wel moet er dan in het Rayon duidelijke afspraken komen. Alles bijt niet echt onze
eigen Tentoonstelling.
• Vorig verslag september 2021 (zie maandblad oktober 2021)
• Ingekomen stukken
o Rayon vergadering. Hans van Egmond stopt als voorzitter
o Vogelmarkt Boskoop gaat 2 april weer open.
• Verslag Secretaris
Ik geef u een overzicht van het jaar 2021.
Leden
Op 1 januari 2021 hadden wij als vereniging 118 leden.
In de loop van het jaar zijn 3 leden aangemeld en 7 leden afgemeld zodat het ledenaantal
per 1 januari 2022 op 114 uitkomt. Deze bestaan uit 107 gewone leden, 2 gastleden, 5
leden van verdienste (Henk, Ben, Con, André en Arno) en momenteel géén jeugdlid.

V.V. De Kolibri 2022
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Opbouw ledenbestand
Leden Gewoon
I januari
totaal
lid
2018
115
108
2019
113
108
2020
112
106
2021
118
109
2022
114
107

Gastlid
2
0
1
4
2

Waar komen onze 114 leden vandaan?
Noordwijkerhout
34 Bennebroek
Voorhout
21 Hillegom
Noordwijk
20 Hoofddorp
Sassenheim
9 Leiden
Lisse
6 Leiderdorp
De Zilk
5 Lisserbroek
Katwijk
3 Velsen-Noord
Warmond
3 Voorschoten
Haarlem
2 Zandvoort
Heemstede
2 Totaal

Erelid
1
1
0
0
0

Lid v
verdienste Jeugdlid
4
0
4
0
5
0
5
0
5
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
114

Ledenbestand qua leeftijd per 1-1-2022
2018 2019 2020 2021 2022
Totaal aantal leden
115 113 112 118 114
Het gemiddelde Kolibrilid is
63,74 64,18 65,18 65,52 66,24
De jongste is 23,65 (Dex Geerlings uit Noordwijkerhout)
en de oudste 85,98 jaar (Dhr W.A.M. Zonneveld uit Noordwijk)
Huldigingen 2021
50 jaar
Gerrit Wesseling, Noordwijkerhout
40 jaar
André Weijers, Noordwijkerhout
40 jaar
Loek Fielemon, Leiden
40 jaar
Nic vd Berg, Noordwijkerhout
25 jaar
Ruud van Gulik, Noordwijk
Overleden in 2021
19 mei 2021
Henk Turnhout Noordwijkerhout
augustus 2021
W.H.B. Bornheijm Noordwijkerhout
V.V. De Kolibri 2022
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Bestuur
In 2021 was Arno Ooms aftredend en herkozen. Verder is het bestuur ongewijzigd.
Huishoudelijk reglement

Geen wijzigingen

Aktiviteiten in 2021.
Door Corona werd van veel activiteiten onduidelijk of deze wel of niet doorgang mochten
vinden. Veel is dan ook niet doorgegaan
Ledenavonden
02 september
14 oktober

Jaarvergadering leden
TT vergadering + Open Podium Oege Rinzema, vogels in de natuur

Sprekersavonden
11 november

Simon vd Luit, Avifauna

Vogeltentoonstelling

3 november t/m 7 november

Bingo-avond

21 oktober

Verdere Kolibri-aktiviteiten in 2021.
5 juni
Wandeling door AWD met Siem Vos
28 augustus
Vogelmarkt
30 oktober
Vogelmarkt
27 november
Vogelmarkt
18 december
Vogelmarkt
Maandblad
Het maandblad is met de acht en twintigste jaargang bezig. Vanaf deze plek wil ik de
maandbladbezorgers bedanken voor hun tijdige bezorging van de bladen.
Het maandblad staat op de site en wordt bij het merendeel van de leden via mail verzonden en
een klein aantal wordt nog gedrukt. Wie ook meedenkt aan de verenigingsfinanciën en via email
wil ontvangen graag melden bij secretaris@dekolibri.com. Nieuwe leden krijgen standaard de
keuze, via mail of website.
63e Onderlinge tentoonstelling 2021
In 2020 hebben we de TT overgeslagen. Dus eigenlijk was de afgelopen TT onze 63e.
De tentoonstelling werd geopend door de burgemeesteres van Noordwijk. Zij huldigde de
algemeen kampioen C.C Verweij (lizard geel schimmel cap) en de mooiste Vogel van M. J.
Geerlings (Rietgors pop). Op deze tentoonstelling deden 398 vogels mee met helaas 46
absenten. Toch werd een mooie show neergezet met voor het eerst een tweetal showkooien.
Dat gaan we zeker volgende keer weer doen. Natuurlijk ontbraken het rad van avontuur en de
enveloppen (nu rolletjes), met vele mooie prijzen, niet. Alle helpers aan deze tentoonstelling
hartelijk dank voor de inzet.
V.V. De Kolibri 2022
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• Verslag Ringencommissaris
Voor het kweekseizoen 2021 zijn er in totaal 4565 ringen in diverse maten en uitvoeringen
besteld. Ter waarde van € 1.284,75 inclusief 67 x € 2,50 administratiekosten en 35 x € 1,= aan
spoedbestellingen per ring extra.
Specificatie per ringmaat:
Ringmaat in
mm
2
2,1
2,3
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,2
3,5
4
4,3
4,5
5
5,4
6
7
10
Sub
totaal
Admin.
kosten
Spoed
kosten

Paars
0,21
60
0
95
210
0
660
0
1135
20
455
70
430
20
185
50
30
70
20
0

Geanod. Cultuur Geanod. Staal Subtotaal
per
0,36
0,31
0,46
1,78
ringmaat
0
0
0
0
60
0
10
0
0
10
0
0
0
0
95
0
240
0
0
450
0
10
0
0
10
0
380
0
0
1040
0
50
0
0
50
75
20
0
0
1230
0
100
0
0
120
50
0
0
0
505
0
0
0
0
70
0
0
0
0
430
0
0
0
0
20
0
25
0
0
210
0
0
0
0
50
90
0
0
0
120
0
0
0
0
70
0
0
0
0
20
0
0
0
5
5

Totaal
€ per
ringmaat
12,6
3,1
19,95
118,5
3,1
256,4
15,5
271,55
35,2
113,55
14,7
90,3
4,2
46,6
10,5
38,7
14,7
4,2
8,90
1082,25

67

167,5

35

35
1284,75

Totaal €

Met ingang van kweekseizoen 2022 (dus bestellingen vanaf 1 april 2021) bedragen de
kosten per ring 0,25 euro, zijn de administratiekosten per bestelling verhoogd van 2,50
V.V. De Kolibri 2022
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euro naar 3,00 euro per bestelling en bedragen de administratiekosten bij een
spoedbestelling 4,50 euro.
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. In het Onze Vogels van maart
zal de Bond een heldere handleiding voor het bestellen plaatsen. Uiteraard is er hulp bij
het bestellen mogelijk. Via het Bondsbureau of via de Ringencommissaris
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
• Verslag Materiaalcommissaris
Alles in orde. We hebben 3 showkooien van Katwijk, die moeten alleen nog schoon.
Opslag blijft bij Rotteveel.
• Verslag Vogelmarkt
Alles gaat Goed, ze nemen voor de ochtend tegenwoordig zelf koffie mee.
• Verslag prijzencommissie
Alles gaat goed. Voldoende prijzen voor Bingo en TT zijn voordelig (slim) ingekocht.
• Verslag Vogelbestand
John Hoogervorst is ziek, dus dat slaan we dit jaar over.
• Huldiging jubilarissen
De jubilarissen dit jaar waren op 1 na aanwezig. Dhr. R Hogervorst had zich afgemeld.
Lex kaptein de districtsvoorzitter heeft een toespraak gehouden en de spelden uitgereikt.
25 jaar
Jos Elstgeest
1997-01
Rob Hoogervorst
1997-01
40 jaar
Emiel van Noord
1982-01
Piet Barnhoorn
1982-06
50 jaar
Niek van Hage
1972-01
• Pauze
Volgens traditie 1 drankje van de Penningmeester
In de pauze worden zoals altijd de financiële stukken uitgereikt om alvast te bestuderen.
• Verslag Penningmeester
Penningmeester neemt alle stukken door. Overzichtelijk en duidelijk. Er waren geen opof aanmerkingen.

V.V. De Kolibri 2022
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• Kascontrole over 2021:
Ed Pronk, John Hoogervorst en reserve Jos Elstgeest
De kas werd goed bevonden en er werd decharge verleend.
• Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve.
Ed pronk is aftreden en wordt bedankt. Jos Elstgeest was als vervanger van John
Hoogervorst gekomen bij de kascontrole en gaat het volgend jaar voor de tweede keer
doen. John Hoogervorst wordt dan de nieuwe en als reserve Kees Valk.
• Entree voorstel. Het idee was om bij vogelmarkten een kleine entree te heffen. Daar zijn
een aantal mogelijkheden voor. Na discussie kijken we het op de oude manier nog eens
aan en beslissen in september wat we gaan doen. En ondertussen kijken we of de huidige
manier voldoende geld oplevert om gelijk te spelen.
• Vaststellen contributie voor 2023
Deze blijft gelijk aan huidige.
• Bestuursverkiezing
o
2022 Oege Rinzema, Penningmeester aftredend/herkiesbaar
o
2023 Ben Zwetsloot, Voorzitter
o
2024 Arno Ooms, Secretaris
Oege Rinzema wordt zonder tegenkandidaten herkozen voor een nieuwe termijn.
Rooster van aftreden wordt dan:
o
2023 Ben Zwetsloot, Voorzitter
o
2024 Arno Ooms, Secretaris
o
2025 Oege Rinzema, Penningmeester
• Rondvraag
Alles helder, geen rondvragen
• Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

12 mei Sprekersavond in ’t Victorhuis
20.00 uur
Jan Chris & Ria van Dam met hun nieuwe film
‘De vreugde des Levens’
V.V. De Kolibri 2022
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Pronk
Schooten
Nasveld
Bierman
Exel
Alsemgeest
Ven
Valk
Elstgeest
Duivenvoorden
Geerlings
Verwey
Loon
Haasnoot
Zwetsloot
Jansen

E.M
P.van
S
A.T.M
R.
S.L.J
Chr. vd
C.v.d.
J.
A.P.
D.
K.
T. van
H.J.
B.J.
C.N.M.

Voorhout
Voorhout
Voorhout
Lisse
Noordwijkerhout
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijkerhout
Bennebroek
Noordwijkerhout
Noordwijkerhout
Noordwijk
Sassenheim
Noordwijkerhout
Voorhout
Noordwijkerhout

8

6
2
6
9 1 4

5
4
7
8
6 5
2

8
3

3
7 3 9 8
1
7

9
3
1
4 5
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01-mei
01-mei
03-mei
04-mei
05-mei
07-mei
08-mei
09-mei
10-mei
11-mei
13-mei
14-mei
16-mei
19-mei
22-mei
23-mei

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

4

6
2
7

1 3
6
3 8
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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 !!

.

Vogelmarkt bij De Kolibri
Zaterdag 28 mei 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
V.V. De Kolibri 2022
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Paapje heeft veel noten op zijn zang
Vogelbescherming Nederland
Het paapje! Zo’n vogel waar je gelijk voor valt; maar met nog maar heel weinig broedpaartjes
in Nederland. Om te voorkomen dat we ook die nog kwijtraken, gaan we onderzoeken
waarom de soort het zo slecht doet. Het mysterie moet ontrafeld worden in het laatste
bolwerk van het paapje: Drenthe.
Het is ochtendschemer en de wereld kleurt nog donkerblauw. Een paar honderd meter lopen
nog, en dan betreed ik het beroemde Poolse oerbos Białowieża. In dat kathedrale bos zingen
de withalsvliegenvangers als koolmezen zo talrijk, en huizen hazelhoen en witrugspecht,
vogels om van te watertanden. Het hooiland voor me ligt onder de koeienmist. Het is nog
koud, windstil en het belooft een prachtige meidag te worden. Kwartelkoningen roepen van
wel drie, vier kanten, hoe arcadisch is dat. Dan klinkt een opvallend luide, mooie zang. Korte
strofen, met heldere fluittonen en knarsende geluiden. Ik hoor zelfs wat imitaties van andere
vogels, zoals van een grauwe gors. Mijn hart
gaat open. Ik hoor ze maar zelden
tegenwoordig, maar dit is onmiskenbaar
een zingend paapje!

Paapjes laten zich altijd goed bewonderen.
Hun voedsel bestaat uit allerlei insecten
V.V. De Kolibri 2022
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Goed te bewonderen
Met een pittig zwartwit koppatroon, een warmoranje borst – niet eens zoveel anders van kleur
dan die van de ijsvogel – en opvallend grote, donkere ogen is het paapje een innemend
vogeltje. Ik ben een liefhebber van de veelal prachtige Duitse vogelnamen, maar met
‘Braunkehlchen’ slaan de Duitsers de plank toch wel mis… Bij het opvliegen zie je witte vlakken
aan de staartbasis. Zeker, hij is verwant aan de veel algemenere roodborsttapuit, maar het
paapje is zó anders!
Paapjes laten zich altijd goed bewonderen. Ze houden van open land, dat scheelt. Ze houden
ook van een ruim aanbod aan lage uitkijkposten: een hoge schermbloem, een uitstekende tak,
een hekpaaltje. Het is een genot om een tijd naar een voedsel zoekend paapje te kijken.
Regelmatig vliegt hij van de ene naar de andere post. Daar zit hij te speuren naar een prooi.
Ziet hij wat, dan vliegt hij er razendsnel heen en pikt hij het lekkers van de vegetatie, van de
grond, of niet zelden ook uit de lucht, als een vliegenvanger. Het voedsel bestaat uit allerlei
insecten, maar ook spinnen en andere geleedpotigen als pissebedden. Kevers en vlinders zijn
echter favoriet.
Insectenarmoede
Maar waar vind je nu nog een dergelijke bonanza aan insecten? Vroeger nog volop, de
landbouw was extensief en kleinschalig. Hoewel nooit een algemene vogel, was het paapje
daarom op veel plaatsen in Nederland te vinden. Ook in Brabant, Limburg en Zeeland, waar ze
nu helemaal zijn verdwenen. Bloemrijke hooilanden langs beekdalen en in laagten,
uiterwaarden van rivieren: daar vond je ze vooral. Maar ook in en rond natuurgebieden, zoals
in hoogvenen, natte heiden en in vochtige, open duinvalleien langs de hele kust. In het droge
deel van de Oostvaardersplassen broedden in de daar spontaan ontstane ruigtes wel tientallen
paapjes; dat was vóór de forse begrazing die het paapje er de das heeft omgedaan.
Van de ongeveer 1500 broedpaartjes in de jaren zeventig – die toen nog in alle provincies
broedden – zijn er nu maar zo’n 300 over. De meeste daarvan broeden in Drenthe, maar ook
in Groningen en Noordwest-Overijssel zijn ze hier en daar te vinden. Het paapje is nagenoeg
teruggedrongen in natuurgebieden, zoals het Fochteloërveen. In boerenland is hij met een
lantaarntje te zoeken. Koolzaadakkers en akkers met faunastroken in Groningen weten zo hier
en daar nog paapjes te verleiden tot broeden.

V.V. De Kolibri 2022
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Het paapje is verwant
aan de algemenere
roodborsttapuit
(Bron: Anton de
Koning)

Wat wil het paapje?
Wel heel sneu is dat ook in natuurgebieden paapjes het niet best doen. Dus wat wil het paapje
nou eigenlijk? Dat is de hamvraag bij het onderzoek dat nu loopt. Want als je het paapje wil
beschermen, moet je wel weten hóe. En dus proberen onderzoekers van onder meer Sovon
Vogelonderzoek Nederland het mysterie te ontrafelen: wat eten paapjes? Hoe is hun
broedsucces en overleving? Hoe verspreiden ze zich? Heel interessant hierbij is om deze
gegevens te vergelijken met die van de nauw verwante roodborsttapuit, die het wel goed doet
in Nederland. Eén ding is zeker: de roodborsttapuit heeft het voordeel dat hij wel drie keer per
jaar broedt en het paapje maar één keer. Het paapje moet dan ook van ver komen (tropisch
Afrika) en broedt pas laat in het voorjaar.
Met de antwoorden op de onderzoeksvragen kunnen we bepalen hoe het beheer en de
inrichting van een optimaal leefgebied van het paapje eruitzien. We kunnen er de huidige
broedgebieden beter mee beschermen, zien wat er loos is in door paapjes verlaten gebieden
en nieuwe leefgebieden ontwikkelen. Met als ultiem doel: zorgen dat er weer een gezonde
broedpopulatie ontstaat. De paapjes in de Oostvaardersplassen hebben laten zien dat ze ook
nieuw land kunnen ontdekken. En dus is er hoop, voor het paapje en voor ons, liefhebbers van
het paapje. En wie is dat niet?
Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock; Anton de Koning, Vogelfotogalerij
V.V. De Kolibri 2022
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Ringen bestellen voor het kweekjaar 2023

Alle bestellingen na 1 april (dus zowel spoedbestellingen 2022 als nieuwe bestellingen voor
2023) kunnen uitsluitend door de leden zelf besteld worden middels het nieuwe
bestelsysteem zoals beschreven in OnzeVogels van maart.
De link naar de site is https://ringennbvv.nl/
Op website staat onder het kopje “Vragen” o.a. ook handige instructievideo’s over de wijze
van inloggen en bestellen. Per 1 april is de nieuwe bestelsite “in de lucht”. Op deze datum
vervalt dus ook de mogelijkheid om in te loggen voor de Ringencommissaris.
De NBvV krijgt veel vragen over de noodzaak van het in OnzeVogels genoemde “unieke
mailadres”. Dit is inderdaad noodzakelijk om in te kunnen loggen en in zoverre uniek dat dit
mailadres niet al gekoppeld mag zijn aan een andere gebruiker. Men hoeft alleen een
mailadres te hebben. Mailen ermee hoeft niet. Er komt alleen informatie op binnen als
“reminder”.
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 2022 geleverd worden, de
daarna bestelde ringen zullen binnen een maand worden geleverd. Hiermee vervallen dus de
bekende 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 richten tot de Ringencommissaris. Graag verwijs ik u nog naar OnzeVogels maart voor een
uitgebreide handleiding en de website van de NBvV.
Heeft u in de tussentijd vragen? Stuur gerust een mail aan
ringenbestellen.dekolibri@gmail.com
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. In geval van vragen weet u mij te
vinden!
Christian van der Ven
Quarles van Uffordstraat 66
2202 NJ Noordwijk
0614179280

V.V. De Kolibri 2022
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Voor al uw vogelbenodigdheden en diervoeders

JET

Assortiment vogelbenodigdheden:
− Vele soorten nestmateriaal / Div. broedblokken
− Kweekkooien / Voorfronten (div. maten)
− Div. soorten bodembedekking
− T.T. materialen / T.T. hoezen / tassen
− Div. soorten T.T. kooien / 2K verf wit / zwart
− Koudijs producten
− Tevens volièrebouw

ACTIE
Wit nestmateriaal
1 zak van € 4,25 voor
€ 3,75.
Cocos inlegnest voor
kanarie van € 0,95
voor € 0,75.
Op is op !!!

Diverse merken vogel-, eivoer: Beyers, Teurlings, v. Himbergen, Witte Molen, Versele Laga,
Slaats, Jan Koenings, Metazoa, eigen mengsel Duivenvoer: Matador en Backs producten, Orlux –
Cede – Sluis – K.F.F.- Geldof producten

Voer voor: Honden, Katten, Paarden, Knaagdieren, Vissen, Alpaca, Kangoeroe etc.
Eerste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Vollenhove
Laatste zaterdag van de maand
: Vogelmarkt Noordwijkerhout
Vogelmarkt
: Zwolle
Vogelmarkt
: Assen
Diverse landelijke shows (na te vragen bij Jet)

Jet van de Kamp
06–30338192 (tussen 13.00 – 21.00 uur bereikbaar )
Woensdagavond bezorgavond, op afspraak is afhalen mogelijk

Grote parkiet zaad
20 kg
€ 21,50
Kleine parkiet zaad
20 kg
€ 21,50
Tropen zaad
20 kg
€ 21,95
Kanarie zaad
20 kg
€ 24,50
Wildzang zaad
20 kg
€ 24,95
(genoemde prijzen onder voorbehoud)
Als klanten wensen hebben t.a.v. volle zakken ( bepaald merk ) voer dan dit 14
dagen voor de vogelmarkt aan mij doorbellen. Henriette mob. 06 – 30 33 81 92
www.jetvogelvoer.nl
Harderwijk
ALLE DIEREN HEBBEN PRET MET VOER VAN JET
V.V. De Kolibri 2022
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Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging De Kanarievogel Katwijk
Iedere 3e zaterdag in de maanden september t/m april van 10:00 tot 12:00 uur
Toegang en inbreng gratis
Gebouw Stichting Kleindierensport Katwijk
Oude ’s Gravendijckseweg 2a, 2221DB Katwijk aan zee
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop
Iedere 1e zaterdag vd maand september t/m mei van 09:00 tot 13:00 uur
Het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wetering
Iedere 2e zaterdag vd maand van 12:00 tot 16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag vd maand augustus t/m mei van 11:30 tot 14:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Willem Anthonissen 0252-375668
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer e.o.
Iedere 4e zondag vd maand augustus t/m mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kent u nog een beurs in de buurt die het vermelden waard is, geef dan dat door aan de
redactie via secretaris@dekolibri.com

Waar zijn die vogelmarkten??
Kent u ook een leuke gezellige vogelmarkt?
Dan kunnen we die mogelijk toevoegen aan het rijtje
V.V. De Kolibri 2022
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Slechtvalken Rijksmuseum live bij Beleef de Lente
Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland heeft er een nieuw paartje bij! Vanaf
vandaag staat er een camera bij het nest van de slechtvalken die bovenop het Rijksmuseum in
Amsterdam broeden. Een kleine twee weken geleden zette Vogelbescherming de andere
camera’s van Beleef de Lente weer aan. Sindsdien hebben al honderdduizenden mensen
meegekeken bij de vogels in de lente.
Binnen in het Rijksmuseum zijn de Bedreigde Zwaan en meerdere beroemde vogelschilderijen
van Melchior d'Hondecoeter te bewonderen. Buiten het museum kun je de slechtvalken rond
de klokkentoren van het gebouw zien vliegen. Liefhebbers volgden de afgelopen twee jaar het
paartje slechtvalken vanaf de grond, maar dankzij de camera’s bij het nest kan iedereen nu
van heel dichtbij meegenieten. Het paartje zit al op het nest en de verwachting is dat er elk
moment het eerste ei gelegd gaat worden.

Jonge slechtvalken (Bron:
Vogelbescherming Nederland)

V.V. De Kolibri 2022
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Rotsbroeders, maar een hoog gebouw is een goede vervanger
Slechtvalken zijn van oorsprong rotsbroeders, hoe hoger hoe beter. Hoge gebouwen in de stad
zijn daarom ook een goede plek om te broeden. In de meeste grote steden zijn inmiddels
slechtvalken te vinden, in Amsterdam zelfs acht paartjes. Aan eten geen gebrek: de
stadsduiven vormen prima voedsel.

Het uitzicht van de slechtvalken
(Bron: Vogelbescherming
Nederland)

Slechtvalken bij De Mortel
Slechtvalk (Bron: Luc Hoogenstein)
Sinds de start van Beleef de Lente in 2008 volgen de camera’s
van Beleef de Lente een paar slechtvalken die boven op de tvtoren in het Brabantse De Mortel broeden. Het is één van de
favoriete soorten van de kijkers, mede dankzij het
spectaculaire gedrag van de slechtvalk. De prooien die de
valken aanvoeren, de gevechten om de nestplek en het
liefdevolle zorgen voor de jongen zorgen ervoor dat er bij
deze camera altijd iets te beleven valt.
Vorig jaar trok Beleef de Lente ruim 1,7 miljoen unieke
bezoekers. Een groot deel daarvan keek wekelijks, een deel
zelfs dagelijks. Met Beleef de Lente brengt Vogelbescherming
het leven van de vogels in het broedseizoen letterlijk in de
huiskamers van de mensen. Zo wil de organisatie laten zien
hoe bijzonder vogels zijn en dat bescherming noodzakelijk is. De camera’s gaan uit als alle
jongen zijn uitgevlogen.
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Paul Balfe, Flickr; Vogelbescherming Nederland; Luc Hoogenstein
V.V. De Kolibri 2022
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Vogelbestand
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kanarie
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Kwartels
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien

Lizard
Lizard
Munchener
Munchener
Parijse Frisé
Raza espanol
Rood
Rood
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Chinese dwerg kwartel
Francolijn kwartel
Francolijn kwartel
Francolijn kwartel
Harlekijn kwartel
Japanse kwartel
Roelroel
Witbuik Zandhoen
Albifrons Nana
Ara Nobilis
Dubbele geelkop
Amazone
Blauwgele Ara
Blauwvoorhoofd
geelschouder Amazone
Geelwang Amazone
Grijze roodstaart
papegaai

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

023-5848543
071-3646947
06-19101244
071-3011118
06-41423184
0252-375668
071-3610458
071-3646947
0252-375668
0252-374472
06-51559358
06-14965884
023-7501630
0252-374472
06-53410173
06-21884279
06-21884279
0252-375668
0252-374472
0252-374472
0252-374472
0252-374472

Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

0252-374472
0252-374472

Th.Hogervorst
Th.Hogervorst

0252-374472
0252-374472

Th.Hogervorst

0252-374472

Geef uw vogels op bij coördinator Vogelbestand
John Hoogervorst
Kijk ook eens of uw bestand is veranderd
en geef ook de wijzigingen door.
V.V. De Kolibri 2022
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