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NL34 RABO 034.69.04.811
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2211 WE Noordwijkerhout
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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 juli/augustus 2022 medio
28 juli 2022
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Voor herhaling vatbaar.
Het dagje uit,14 mei jongstleden, is door velen in de smaak gevallen.
Mogelijk door nieuwe ideen van leden kunnen we het volgende jaar
weer iets anders organiseren. Dit was in ieder geval een toppertje,
zeker wat het weer betreft.
Een mooi verslag van die dag vindt u elders in het blad.
Over de film “De vreugde des levens” van Jan Chris en Ria van Dam
kon ik mij niets bij voorstellen. De avond was voor mij een grote
verrassing. De film ging over het leven van Jan als knecht bij een groentekweker in Pijnakker.
Van groente onder platglas, tot de moderne kassen zoals je ze nu ziet in het Westland en op vele
andere plekken in Nederland. Tweemaal 1 uur, het was zo voorbij die avond. Jammer dat er
weinig leden op af kwamen.
Is er belangstelling voor het houden van een barbecue? Dat willen we graag weten voor we er
veel tijd in gaan steken. De barbecue kost €15.00. De drank die men wil nuttigen is dan voor
eigen rekening en moet men zelf meenemen.
De locatie is bij Piet Lommerse en in geval van slecht weer schuiven we aan in de kas bij de
familie Gulik. De datum is zaterdag 2 juli, van 17.00 – 21.00 uur.
Meld je bij mij aan voor of op 10 juni aanstaande, 06-17101376.
Enkele mededelingen vanuit het jaarverslag van de N.B.v.V 2021
• Zwaar jaar voor de bond mede door afhaken vele activiteiten door corona.
• Leden aantal 19300 incl. verspreide leden en abonnementen, - 845 leden.
• Door een forse subsidie en het niet doorgaan van de Bondsshow kon de bond 2021
positief afsluiten met een plus van € 70.000, • Voor de begroting 2022 is een negatief saldo opgenomen van € 12.750, • Doelstelling bond blijft, het bevorderen van het houden van vogels binnen de kaders van
de wet- en regelgeving, en kennis- en informatieoverdracht naar leden toe. Vogels hobby
matig en duurzaam houden met inachtneming op gebied van gezondheid en welzijn van
de dieren.
• Ringen bestelling door de leden zelf sinds april 2022
• Ringen worden gemaakt door een externe partij, de ringenmachine is weg
• In 2021 waren er 415 verenigingen gemiddeld 46 leden.
• 15 verenigingen met meer dan 100 leden. Grootste Urk met 167 leden
De eerste jongen zitten op de stok, en andere zullen ongetwijfeld nog volgen.
De parkieten zijn wat aan de mindere kant, maar de andere vogels zitten in de plus. We gaan er
weer van genieten.
Op zaterdag 28 mei hoop ik u weer te ontmoeten op de vogelmarkt.
Graag tot dan.

B. Zwetsloot vrz.
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Agenda 2022

V.V. De Kolibri

28 mei

Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur

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

02 juli

Barbecue zaterdag 2 juli, van 17.00 – 21.00 uur.
Locatie Piet Lommerse (bij slecht weer binnen)
Let op! In bedrag zit al het eten. Drank is voor eigen rekening, neem mee
wat je lekker vindt.
Meld je aan bij Ben Zwetsloot voor of op 10 juni aanstaande, 06-17101376.
Betaling 15 euro p/p bij voorkeur op Penningmeester Kolibri Bankrek met
IBAN-nr NL34 RABO 034.69.04.811 o.v.v. BBQ + Naam

27 augustus
01 september

Vogelmarkt in ’t Victorhuis 11.30 – 14.30 uur
Openingsavond / Sprekersavond in ’t Victorhuis 20.00 uur

24 september
13 oktober
20 oktober
29 oktober
02 november
03 november
04 november
05 november
06 november
06 november
10 november

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

26 november
08 december
17 december

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
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Lintjesregen.
Op 26 april is Ben Zwetsloot Ridder in de orde
van Oranje Nassau geworden voor zijn vele
werk als vrijwilliger in diverse organisaties o.a.
de kerk van Voorhout, de Vakbond, De Kolibri,
PS Zuid Holland etc.
Het lintje werd uitgereikt door de Burgemeester
van Teylingen Mw. Carla Breuer.

Kan
Ketel
Honsbeek
Hoogervorst
Verweij
Dijk
Koelewijn

H.T. de
M.H.J.
P.H.
F.E.C.W.
R.
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P.J.M.

Noordwijkerhout
Voorhout
Katwijk
Sassenheim
Noordwijk
Sassenheim
Noordwijk

Een raaf broedt geen kanarievogel
(Kinderen zijn net als hun ouders.)
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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 !!

.
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1e Vogelmarkt na de zomerstop bij De Kolibri
Zaterdag 27 augustus 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

Natuurjournaal 23 mei 2022
Ransuil heeft jongen.
Wie ransuilen in de buurt heeft nestelen, is het vast niet ontgaan dat de jongen nu
geboren zijn. Ze hebben honger, en dat zullen ze laten merken ook! Hun bedelroep is
hoog en draagt ver. Bovendien roepen ze ook graag 's avonds en 's nachts, wanneer
veel andere vogels al stil zijn. De ransuilkuikens groeien snel op en kunnen na drie
weken het nest al verlaten. Echt goed vliegen kunnen ze dan nog niet. Dat leren ze
gaandeweg, en tot die tijd klimmen ze rond in de boom waar ze geboren zijn. Zo ver is
het nog niet, eerst moeten de jongen nog in het nest gevoerd worden, en geven de
ouders gehoor aan die typische roep.
Luister hier naar het geluid van roepende ransuiljongen (Bron: Albert de Jong)
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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Koud en nat voorjaar van 2021 desastreus voor broedende pimpelmezen
Sovon Vogelonderzoek Nederland, Werkgroep NESTKAST
20-MEI-2022 - Tot nu toe is het voorjaar warm en erg droog. Hoe anders was dat vorig
jaar. Het koude voorjaar van 2021 had grote gevolgen voor veel vogels die in
nestkasten broeden. Die indruk ontstond al tijdens het broedseizoen, maar is nu
bevestigd door de keiharde cijfers van het landelijk netwerk NESTKAST, één van de
grootste burgeronderzoeken naar vogels. Vooral de pimpelmees moest eraan geloven.
Bijna iedereen heeft wel een nestkastje in zijn of haar tuin hangen en veel mensen
vinden het leuk om de broedende vogels in de gaten te houden. Als je goed gaat
kijken, ook ín de kast, dan valt het op dat een legsel grootbrengen helemaal zo
makkelijk niet is. Onderzoekers en vogelaars van het netwerk NESTKAST kunnen
daarover meepraten. Ze controleerden vorig jaar in driehonderd gebieden in Nederland
en Vlaanderen ruim 16.500 legsels in nestkasten. Deze week verscheen het
jaarverslag van NESTKAST met de resultaten van hun inspanningen. Het
broedseizoen van 2021 blijkt een heel slecht broedjaar geweest te zijn.
Koude en natte april en mei
Omdat met name april en mei vorig jaar veel te koud en te nat waren, begonnen veel
soorten laat met het leggen van hun eerste eieren. Ook stopten ze vaker dan anders
met de eileg of met broeden. Bij slecht weer kunnen sommige vogels het broeden
vertragen door minder lang op de eieren te zitten. Dan komen de jongen ook wat later
uit. In 2021 deden ze dat, op 2016 na, het vaakst in de meetreeks van de laatste
vijftien jaar. Maar het mocht niet baten. Uiteindelijk werden veel nesten verlaten of
overgenomen. De legsels waren ook kleiner dan normaal en zelfs daarvan gingen er
V.V. De Kolibri 2022
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nog veel jongen dood van honger en kou. Dat resulteerde in slechte broedresultaten.
Mezen begonnen nog wel vaker dan gemiddeld met een tweede broedsel, maar ook
daarvan was het broedsucces heel klein.
Controle van de leeftijd van jonge
mezen in een nestkast (Bron:
Peter Eekelder)
Zangvogels hebben een aantal
manieren om met de
verschillende
weersomstandigheden om te
gaan. Het weer bepaalt in hoge
mate wanneer de bladeren aan de
bomen uitlopen; waarna de
rupsen, die het hoofdvoedsel voor
de jonge zangvogels vormen,
kunnen gaan groeien. De jongen
moeten dus precies uit het ei komen als er voldoende rupsen zijn. Is het te koud en
blijft de rupsenpiek uit, dan kunnen vogels stoppen met eieren leggen of met broeden.
Is het juist warm dan kunnen ze eerder met broeden beginnen of vogels trekken nog
een stukje verder naar het noorden waar de lente wat later is.
Voorbeelden uit Vlaanderen
Jenny de Laet, coördinator van een aantal stadsvogelonderzoeken in Vlaanderen,
somt in het verslag wat lotgevallen op. Een verlaten nest van koolmezen werd
halverwege door pimpelmezen overgenomen, die er zelf wat eieren bij legden. De
‘adoptieouders’ wisten enkele overlevende jongen van beide soorten groot te brengen.
Er was ook een paartje koolmezen dat vroeg begon met broeden, acht eieren legde,
stopte en twee weken later nog vier eieren legde. Er kwamen maar drie jongen uit het
ei, die allemaal stierven. Het is een kleine greep uit de ellende die overal werd gezien.

Grafieken van legbegin, nestsucces en legselgrootte voor de pimpelmees in de
periode 1980-2021 (Bron: Meetnet Nestkaarten)
V.V. De Kolibri 2022
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Pimpelmees neemt een duikvlucht
Op basis van 3800 legsels van pimpelmezen, blijkt dat bij maar 76 procent van de
nesten in 2021 jongen uitvlogen. Dat is het allerlaagste percentage vanaf het begin
van de metingen in 1982. Met gemiddeld 9,8 eieren per nest was de legselgrootte ook
klein. Sowieso legt de gemiddelde pimpelmees de laatste tien jaar al geen tien eieren
meer, terwijl dat eerder nog wel vaak tien of elf was. De gemiddelde datum waarop
pimpelmezen hun eerste ei legden, was in 2021 met 23 april maar liefst acht dagen
later dan in 2020. Het paste beter bij het gemiddelde dat we 25 jaar geleden zagen,
toen het klimaat nog niet erg opwarmde. Het mooie van de opzet van NESTKAST is
dat al deze gegevens beschikbaar blijven voor nader (wetenschappelijk) onderzoek.
Boomklever met nachtvlinder bij een nestkast.
Deze vogel broedt niet alleen in natuurlijke holen,
maar ook in nestkasten, waarin de broedsels veel
beter zijn te volgen voor onderzoek (Bron: Harvey
van Diek)
Andere soorten deden het niet veel beter
Ook andere soorten ontkwamen niet aan de
ellende: koolmezen begonnen maar liefst tien
dagen later dan het jaar daarvoor en bonte
vliegenvanger, boomklever en ringmus hadden
een zeer laag broedsucces. De spreeuw en de
gekraagde roodstaart onttrokken zich aan deze
malaise. Ze lieten gemiddelde resultaten zien.
Alleen de bosuil had een uitstekend jaar, maar
die is dan ook niet van uitlopende bomen en
rupsen afhankelijk.
Boommarterpredatie en bonte vliegenvangers
Naast deze broeddetails staan er ook losse verhalen in het verslag. Zo wordt er
bijvoorbeeld dieper ingegaan op de bescherming tegen predatie van nesten door
marters, en is er een verhaal over de bonte vliegenvanger waarbij Groningse
onderzoekers bekijken hoe deze soort met de gevolgen van klimaatverandering
omgaat.
Word ook nestonderzoeker
Ondanks dat 2021 het tweede coronajaar was, hebben veel controleurs van
nestkasten toch veel werk verzet. Het werk vormde waarschijnlijk een goed verzetje in
een zorgelijke tijd. Nu het voorjaar opnieuw is losgebarsten en allerlei vogels weer
V.V. De Kolibri 2022
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broeden, kun je overwegen om zelf eens een nest te gaan volgen of een of meerdere
nestkasten te monitoren voor het landelijke onderzoek. Hoe je mee kunt doen lees je
op de projectpagina van het Meetnet Nestkaarten.
De nestkaarten worden onder andere gebruikt bij onderzoek naar de effecten van
klimaatopwarming op vogels en bij analyses om de voor- en achteruitgang van
populaties te verklaren. Dat helpt dan weer bij het bedenken van
beschermingsmaatregelen.
Meer informatie
•

Het NESTKAST jaarverslag broedseizoen 2021. Dit is het dertiende landelijke
jaarverslag van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders).
Het netwerk waarin amateur-nestkastonderzoekers (controleurs en ringers),
professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW, Nederlands Instituut voor
Ecologie), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon Vogelonderzoek Nederland bij
elkaar komen voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens,
wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek.

Tekst: Leo Ballering, NESTKAST en Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek
Nederland Foto's: Harvey van Diek; Peter Eekelder, Sovon Figuur: Meetnet
Nestkaarten
____________________________________________________________________________

Weinig jonge zangvogels groot in
2021
In het voorjaar van 2021 werden er
relatief weinig jonge zangvogels
grootgebracht. Het broedsucces van onder
andere Heggenmus, Tuinfluiter en Fitis
was laag. Ook andere vogels die in
struiken broeden hadden een laag
broedsucces. Dat blijkt uit de gegevens
van 41 ringstations (Constant Effort Sites,
CES) waar vogels volgens een vaste aanpak
gevangen worden.
We staan aan de start van een nieuw
broedseizoen. Eén van de vragen die
vogelonderzoekers ieder voorjaar stellen
is: hoeveel jonge vogels worden er groot (reproductie)? Bij de beantwoording van die vraag
V.V. De Kolibri 2022
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worden ze geholpen door vogelringers, die op een gestandaardiseerde manier broedvogels
vangen op 41 Constant Effort Sites, verspreid door het land.
Klik hier voor een uitgebreider verslag over het seizoen 2021.

Vogelringers op CES-plek Ooijse Graaf. Foto: Marcel van Kammen
Weinig jonge struweelvogels
2021 was, met z’n erg regenachtige en koude meimaand, een slecht voorjaar voor
struweelvogels. Heggenmussen, Braamsluipers, Grasmussen, Tuinfluiters en Fitissen brachten
weinig jongen groot in vergelijking tot andere jaren in de reeks vanaf 1996. Van de volwassen
vogels kwamen de Heggenmus (standvogel) en Tuinfluiter (trekvogel) de winter het minst
goed door en hadden een lage overleving van volwassen vogels.
Het Excelbestand met alle figuren en indexen t/m 2021 kun je hier downloaden.
Veel overeenkomsten met Groot-Brittannië
Ook aan de overkant van de Noordzee werden over de hele linie magere broedprestaties
vastgesteld. In Groot-Brittannië worden vogels ook op CES-plekken geringd. Bij alle 17
vogelsoorten waarvoor de vergelijking mogelijk is, was het reproductiesucces in beide landen
V.V. De Kolibri 2022
13
Noordwijkerhout

fors lager dan het gemiddelde over de vijf jaren daarvoor, met uitzondering van de Merel
(stabiel in NL). Bovendien is de overeenkomst tussen de Nederlandse en Britse veranderingen
in broedsucces best groot. Uitzonderingen op die overeenkomsten waren de Merel (hoger in
NL) en de Braamsluiper (lager in NL).
Vorstgevoelige Winterkoning
Februari 2021 kende een periode van zo'n 7 dagen met stevige vorst en sneeuwval. Zulke
omstandigheden hebben invloed op vorstgevoelige soorten, zoals de IJsvogel en
Winterkoning. Het effect van deze winterse periode is te zien aan een duidelijke dip in de
overleving van volwassen Winterkoningen. Ongeveer een kwart van de volwassen
Winterkoningen overleefde de winter. Bij milde winters is dit percentage beduidend hoger,
maar bij echt strenge winters dus nog veel lager. De reproductie van de Winterkoning in het
broedseizoen 2021 was opmerkelijk laag, het laagste sinds de start van de reeks. Het lijkt er
dus niet echt op dat ze zich al hebben kunnen herstellen na de verliezen in afgelopen winter.

De meeste Winterkoninkjes
worden niet ouder dan 1 jaar en
broeden dus maar één keer in hun
leven. Foto: Marcel van Kammen

Zaterdag 2 juli
Barbecue bij Piet Lommerse
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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Natuurjournaal 22 mei 2022
Boerenzwaluw heeft jongen.

De boerenzwaluw is alweer een tijdje in groten getale terug in Nederland. Misschien heb je
haar al gespot in een nestje onder de dakpannen, of scherend over het water op zoek naar
insecten. Deze blauwgrijze vogel verwelkomt nu haar eerste jongen van dit jaar. Gewoonlijk
blijven deze drie weken in het nestje van klei en leem voordat ze de wijde wereld in vliegen.
Vaak begint de boerenzwaluw daarna ook nog aan een tweede en soms zelfs een derde
nestje. Let de komende tijd dus goed op boerenschuren, bruggen en daken. Je zou zomaar
eens een boerenzwaluw van of naar haar nest kunnen zien vliegen.

02 juli Barbecue zaterdag 2 juli, van 17.00 – 21.00 uur.
Locatie Piet Lommerse (bij slecht weer binnen)
Let op! In bedrag zit al het eten. Drank is voor eigen rekening, neem
mee wat je lekker vindt.
Meld je aan bij Ben Zwetsloot voor of op 10 juni aanstaande,
06-17101376.
Betaling 15 euro p/p bij voorkeur op Penningmeester Kolibri Bankrek
met IBAN-nr NL34 RABO 034.69.04.811 o.v.v. BBQ + Naam
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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Zaterdag 14 mei, een dag uit met de Kolibri .
Vroeg uit de veren, gewekt door de zon -en de wekkerdus het nest uit. De afspraak was om 08.00 uur te
verzamelen bij het station in Voorhout. Daar aangekomen
zagen we heel wat vreemde vogels, terwijl we echt wel
weten hoe een kolibri eruit ziet. Sommige soortgenoten
hadden voor ons wel een wat bekend gezicht.
Rond 08.15 werden we ingeladen voor vervoer naar een
nest genaamd ‘ Ouwehands dierenpark ‘ in Rhenen.
Snel in het begin kreeg ons innerlijke kompas een duwtje.
De chauffeur ging een kant op wat we in eerste instantie
niet verwachten. De innerlijke kompas werd zelfs digitaal
gecontroleerd.
Maar dit werd al snel vergeten. Heerlijk lieten we ons
vervoeren, half boven de andere weggebruikers, zodat
we alles goed konden overzien.
Vlak bij aankomst kregen we van de grote kolibri iets
aangereikt wat nodig was om het Ouwehands dierenpark
binnen te komen. Er werd ook verzocht om direct richting
Kalahari te gaan, konden we goed onthouden mijn man heet Aad en is z’n kuif al jaren kwijt,
voor een welkomskop koffie met wat lekkers.
Na de koffie werden we losgelaten en
fladderde ieder een kant op maar wel met
het verzoek om rond 12 uur daar weer
terug te zijn voor een lunch tussen 12 en
13 uur.
Het zal de hongerige innerlijkheid wel zijn
van ons soortgenoten, want iedereen was
mooi op tijd. De lunch zag er heel goed
verzorgd uit, met voor eenieder heerlijke
broodjes met vele soorten beleg en
voldoende drinken. Na de lunch vloog
eenieder weer z’n eigen route en
moesten we om 17.00 uur weer verzamelen voor de bus.
Wij hebben zelf het hele voeten pad gevolgd om echt alles te zien. Het was wat jammer dat er
toch wel wat onderkomens waren waar geen dier te zien was, of ze hadden zich
teruggetrokken in de schaduw.

V.V. De Kolibri 2022
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Wat heel duidelijk in beeld was, was
het onderkomen voor de panda’s, die
heerlijk lagen te genieten van de zon
onder het genot van wat heerlijke
bamboe waar ze lekker van genoten.
Het gebouw was wel wat kolossaal.
Tussendoor zagen we nu toch wel wat
meer bekende soortgenoten,
genietend van een drankje en de
mensen.
Rond 17.00 uur waren de vleugels
toch wel wat lamgeslagen en was
iedereen weer terug voor de thuis
vlucht. Het gekwetter, wat s’morgens veel te horen was, werd al snel minder en tijdens de rit
was er menig bolletje wat zat te knikkebollen.
Rond 18.30 uur waren we weer op
Voorhout. De chauffeur had tijdens
de rit waarschijnlijk een TomTom
aangezet in plaats van z’n innerlijke
kompas.
Bij restaurant Boerhave stond, na
eerst een heerlijke vochtige
versnapering, een uitgebreid buffet
klaar, waar voor elk wat wils uit te
kiezen was.
Rond 21.15 uur gingen de meesten
weer huiswaarts.
Dank aan degene voor de organisatie van
deze dag van de Kolibri.
Het was mede door het weer perfect!!!!!
Bedankt, groeten Aad en Tiny van
Polanen

V.V. De Kolibri 2022
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Vogelbestand
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Papegaaien
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten
Parkieten

Groenvleugel Ara
Bonte boer papegaai
Jardine papegaai
Meijer papegaai
Meijer papegaai
Meijer papegaai
Nw Guinea Edel papegaai
Nw Guinea Edel papegaai
Nw Guinea Edel papegaai
Rosé kakatoe
Rosé kakatoe
Rosé kakatoe
Triton kaketoe
Venuzuela Amazone
Roestkop Caique geeldij
Zwartkop Caique
Australische Konings
Aymara's
Aymara's
Bluebonnet Red vented
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Bourke's
Catharina
Elegant
Elegant
Elegant
Elegant Lutino en split

Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
A.A.Ooms
P.N.M.v.Hage
Th.Hogervorst
A.A.Ooms
P.N.M.v.Hage
Th.Hogervorst
P.H.Honsbeek
P.N.M.v.Hage
Th.Hogervorst
A.A.Ooms
P.N.M.v.Hage
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
Th.Hogervorst
J.G.M.v.d.Veek
P.Barnhoorn
C.v.d.Valk
J.G.M.v.d.Veek
S.Alsemgeest
M.van Duin
E.C.Hulsebosch
P.R.J.Lommerse
H. van Polen
R.Rotteveel
W.P.Anthonissen
W.P.Anthonissen
P.Barnhoorn
W. Barnhoorn
H.J.Haasnoot

0252-374472
0252-374472
06-44048090
0252-375118
0252-374472
06-44048090
0252-375118
0252-374472
06-53410173
0252-375118
0252-374472
06-44048090
0252-375118
0252-374472
0252-374472
0252-374472
06-12777197
06-42647884
06-21884279
06-12777197
071-3619025
06-12678579
0252-375485
06-51559358
06-52326122
06-14965884
0252-375668
0252-375668
06-42647884
06-51712080
06-22634328

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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Zes miljoen vogels in stedelijk gebied
Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is dit jaar
begonnen aan het zestiende jaar. In de afgelopen
vijftien jaar zijn maar liefst 5.713.080 vogels
doorgegeven van 235 soorten (inclusief exoten en
hybriden)! Vanaf 2009 zijn daar ook 46.320
zoogdieren van 34 soorten bijgekomen. In 2022
gaan we de zes miljoen exemplaren passeren.
MUS krijgt zo steeds meer body en waarde.
Op basis van MUS-tellingen krijgen we een beeld
van hoe het met de stadsvogels gaat. De
voorlopige resultaten van dit broedseizoen laten
een evenwichtig beeld zien. Er zijn evenveel
soorten in de plus als in de min. Zo is er ten opzichte van vorig jaar (iets) meer Huismus en
Spreeuw ingevoerd en minder Houtduif en Halsbandparkiet. Stabiele soorten zijn de Merel,
Wilde Eend en Scholekster. De Merel staat dit jaar in de schijnwerpers. De soort neemt al jaren
geleidelijk af in stedelijk gebied. Door een uitbraak van het usutu-virus werd deze afname
versterkt vanaf 2017. In de recente jaren is er weer licht herstel te zien (zie figuur 1). We gaan
zien of dat dit jaar ook het geval is.
Figuur 1. Landelijke ontwikkeling (index) van de
Merel in stedelijk gebied, gebaseerd op MUS
2007-2021.
Lichte toename kat?
Deelnemers aan MUS kunnen ervoor kiezen om
ook alle soorten zoogdieren mee te tellen. In
de praktijk gaat het vooral om vier soorten:
Konijn, Haas, Eekhoorn en Huiskat. Vooral deze
laatste is interessant vanwege de predatie op
vogels. Het beste zou zijn als de Huiskat zich
tijdens het broedseizoen weinig laat zien. De kat vertoont echter een lichte toename in de
MUS-tellingen, waarmee we kunnen concluderen dat de oproep van Vogelbescherming om de
kat binnen te houden vooralsnog weinig zoden aan de dijk zet.
De deelnemers aan MUS tellen gedurende drie periodes tijdens het broedseizoen. De tweede
periode loopt tot 15 juni. Interessant is hoe deze tweede telling gaat uitpakken. Veel
zomergasten kwamen wat later terug dit jaar. De Gierzwaluw is nu echter weer duidelijk
aanwezig en ook de Huiszwaluw en de Boerenzwaluw zijn volop te zien. Van de late
zomergasten zijn de Kleine Karekiet en de Bosrietzanger nu aan het binnenkomen. We gaan
het zien en tellen.
V.V. De Kolibri 2022
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