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Beestenboel Overrijn is een nieuwe
dierenspeciaalzaak die onder andere
gespecialiseerd is in alle soorten voer
en benodigdheden voor uw vogels.
U kunt bij ons terecht voor het
standaard assortiment van de bekende
merken. Wij hebben echter een grote
voorraad zaden, waardoor wij ook het
door uzelf samengestelde mengsel
kunnen leveren.
Uiteraard leveren wij ook levend- en
diepvriesvoer.
Bij grotere afnames is gratis bezorgen
mogelijk.
Dierenspeciaalzaak Beestenboel Overijn (schuin tegenover de Wilbert)
Bijdorpstraat 1-2
2223 ES Katwijk Tel: 071-4012253
info@beestenboeloverrijn.nl
www.facebook.com/beestenboeloverrijn


Bij inlevering van deze bon
ontvangt u 10% korting op
alle benodigdheden voor uw
vogels!

Max. 1 bon per aankoop
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Wij vonden het elke keer super dat hij toch vaak
tijdens de beurzen aanwezig was. Wij waren het
samen eens en zeiden toen 1 ding tegen elkaar
wanneer hij voer nodig heeft voor zijn trouwe
viervoeter en zijn vogels brengen wij dit thuis en dit
werd elke keer weer oprecht gewaardeerd door
Gert-Jan en Annelies.

Ruim 5 jaar geleden kwam Gert-Jan naar mijn
vader toe op de vogelbeurs in Noordwijkerhout en
vertelde hij dat ze wilde starten met een vogelbeurs
op de 3e zaterdag van de maand en of hij daar met
vogels wilde komen staan en hij gaf toe aan dat hij
alleen wilde komen als wij ook met vogelvoer en
toebehoren daar mochten staan en dat was ak
koord. Gert-Jan was zeer betrokken en vroeg regel
matig of wij wel genoeg hebben omgezet waarop ik
altijd weer reageerde “Ik ben tevreden en ik kom
voor de gezelligheid”.

Gert-jan en 3 bestuursleden zijn een aantal jaar
geleden bij ons thuis wezen kijken naar de vogels
van mijn vader en naar de winkel die van mijn
moeder is, dit was een hele gezellige dag. Afgelopen
jaar heeft mijn vader nog een lichtstraat in zijn
vogelhok gemaakt en op zijn volière heeft hij samen
met Piet Hagenaars nog het dak vervangen.

Afgelopen vogelshow deed ik voor het eerst mee en
ja zoals meesten inmiddels wel weten haalde ik
diverse prijzen en dat vond hij prachtig waarop ik
zei “op je hoogte punt moet je stoppen” Gert-Jan
vroeg mij toen of ik volgend jaar weer mee wilde
doen en dan met nog meer vogels.
Een aantal jaar geleden kregen ik en mijn ouders Gert-Jan ook al kan jij het niet meemaken aanko
het verschrikkelijk nieuws te horen dat Gert-Jan de mende vogelshow ben ik weer van de partij!
verschrikkelijke ziekte kanker had gekregen, maar
onderweg naar huis was Gert-Jan regelmatig het Gert-Jan bedankt voor de vriendschap en de ver
trouwen is ons!
onderwerp.

Uitnodiging jaarvergadering
Beste vogelvrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de jaarver
gadering, welke plaats vindt op :
vrijdag 6 maart 2020
In het verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Kat
wijk’,
oude ’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB Katwijk
aan Zee.
We beginnen om 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening;
2. In en uitgaande stukken:
3. Ledenmutatie;
4. Notulen jaarvergadering 2019;
5. Jaarverslag secretaris;
6. Stand van zaken rond de ringen bestellingen 2019
door de ringencommissaris;

7.Financieel verslag 2019;
8. Begroting 2020;
9. Verslag kascommissie;
Kascommissie bestaat uit Cor Jonker, Henk Ouds
hoorn en reserve Jan Schaap.
10. Bestuursverkiezing;
11.Stichting Kleindierensport;
12. Rondvraag.
Toelichting punt 10:
Aftredend en herkiesbaar is de penningmeester
Dick Verkade;
I.v.m. het overlijden van Gert-Jan is de functie van
voorzitter beschikbaar. Het huidige bestuur is van
mening dat de functie van voorzitter NIET te
combineren is met een andere functie.
De functie van voorzitter is in 2021 aftredend.
Probeer het eens een jaar.
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Jaarverslag 2019
Hier volgt een beknopt jaarverslag 2019, gezien
door de ogen van de secretaris.
Ik zou dit willen beginnen met positieve dingen,
maar helaas.

Vogelbeurzen in de regio
Vogelvereniging Zang en Kleur Boskoop Iedere
1e zaterdag van de maand van 09:00 tot 13:00 uur.
Het Plantarium-gebouw, Italielaan 4, Hazerswoudedorp
Inlichtingen: www.vogelmarkt.nl
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Diamantvink te Oude Wete
ring Iedere 2e zaterdag van de maand van 12:00 tot
16:00 uur
Clubgebouw de Diamantvink te Oude Wetering
Inlichtingen: Hans van Egmond 071-3315023
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kanarievogel te Katwijk
Iedere 3e zaterdag van de maand september t/m
maarti van 12:00 tot 15:00 uur
Stichtingsgebouw Kleindierensport,
Oude 's-Gravendijckseweg 2a, Katwijk aan Zee
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout
Iedere laatste zaterdag van de maand augustus t/m
mei van 11:30 tot 15:30 uur
’t Victorhuis, Maandagsewetering te Noordwijkerhout
Inlichtingen Piet vd Berg 06-24877001
++++++++++++++++++++++++++++++++
Vogelvereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer
e.o. Iedere 4e zondag van de maand augustus t/m
mei van 10:00 tot 12:30 uur
In de Baccara, Baccarastraat 1, 1431 RN Aalsmeer
Inlichtingen 06-10666878 (secretaris)

Jan Holten.
Jan is een lid dat we tijdens de vergadering niet zien
(hij is dan aan het tafeltennissen), maar des te meer
bij het opzetten en opruimen van de vogelbeurs. Jan
heeft een hersenbloeding gekregen en heel lang heeft
hij alleen zijn ogen kunnen beginnen. Er zijn wel
verbeteringen, maar hij gaat zeer en zeer langzaam
voor uit.
Piet van Zuilen.
Bij hem is dit jaar een grote teen geamputeerd,
bloedaders in beide benen zijn uit zijn benen geweest
en schoongemaakt. Sinds Piet in het ziekenhuis is
geweest, wordt steeds iets anders ontdekt bij hem.
Denk aan hart- en nierklachten. Afwachten hoe het
e.e.a. gaat verlopen.
Gert-Jan van Duijvenbode. Begin van het jaar
waren bij hem kankercellen ontdekt in zijn onder
rug. Na de zomer heeft Gert-Jan een aantal black
outs gekregen. Later zijn ook uitzaaiingen ontdekt
in zijn hoofd. Met de medicatie kon alleen nog “tijd
gekocht” worden. Ik ga hier niet verder op in omdat
we allemaal weten hoe het in het begin van 2020 is
afgelopen.
Genoeg ellende hoe is het verenigingsjaar verlopen.
Ledenmutaties.
Tijdens het verenigingsjaar zijn enkele ledenmuta
ties geweest naar de N.B.v.V. De vereniging kent 3
ereleden, maar ook 2 leden die de status hebben van
lid van verdienste bij de N.B.v.V. en 6 donateurs.
Het totale leden aantal blijft redelijk stabiel.
Bijeenkomsten.
We hebben het afgelopen jaar elkaar 32 kunnen
ontmoeten. Deze 32 keer bestonden uit 6 ledenver
gaderingen, 2 lezingen (Alois van Mineroet en Siem
van de Luit van Avifauna), 1 barbeque, 2 afluister
momenten van zangkanaries samen met de N.Z.H.
U., 7 vogelbeurzen, 4 zaad verkoopmomenten en
10 kaartavonden. Terwijl in de eerste week van
december de onderlinge tentoonstelling hebben
gehad. De bezetting van de ledenavonden was zeer
7
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wisselend. Denk dan aan een bezetting tussen 6 en
18.
Klaverjasavonden.
De klaverjassers zijn onder leiding van Piet van
Zuilen 10 keer bij elkaar geweest. Deze avonden
worden altijd op vrijdag gehouden. Zo is wederom
op de vrijdag van de tentoonstelling een klaverjas
avond georganiseerd.
Het verenigingsblad.
Het verenigingsblad wordt nog steeds in groot
formaat (A-4) en volledig in kleur uitgegeven. De
opbrengst van de advertenties dekt nog wel de
kosten van het verenigingsblad maar dit wordt
nijpend. Het verenigingsblad is nog steeds een
eenmanszaakje. Jammer.
Bestuurssamenstelling.
Tijdens de jaarvergadering was de secretaris aftre
dend. Hij wilde zich niet zonder meer herkiesbaar
stellen. Hij vindt dat het bestuur te klein is. Gekeken
werd naar Jaap Plokker, maar deze gaf te kennen
dat hij voorzitter van de speciaalclub zang is en
tijdens de drukke tijd bij de Kanarievogel het bij de
speciaalclub ook een drukke tijd is. Staande de
vergadering stelde Maart Helders zich beschikbaar.
Beide Maart en Piet werden met acclamatie ge/
herkozen.
Stichting Kleindierensport.
Namens de vereniging hebben Bouwe Nijgh en
Gerrit van der Zwan zitting in de stichting Klein
dierensport-Katwijk. Dat het niet allemaal van een
leiendakje gaat is dit bij de meeste leden bekend. Zo
is nog steeds geen stichting bestuur samengesteld.
M.a.w. het is nog steeds een komen en gaan van ‘
bestuursleden’. De afgevaardigden van de Kanarie
vogel zijn de enige die een aantal jaren deel uit
maken van het ‘stichtingsbestuur’. Hier ben ik zeer
blij mee.
Vogelbeurs
De vogelbeurs is succesvol. Het valt op dat we op
elke beurs diverse leden zien. Het is om een vogeltje
of om voer te kopen of gewoon om een praatje te
maken. Zowel de vogelhandelaren als de zaadver
koper zijn tevreden. Alleen op de zaterdagen als er
een grote beurs elders wordt gehouden, is het aantal
vogelhandelaren minder. De zaadhandelaar is ook
het afgelopen jaar weer tijdens de zomerstop geko
men ondanks dat er geen vogelbeurzen waren.

Doordat de vogelbeurs in december in overleg is
afgelast om onderdak te geven aan de speciaalclub
zang, is aan de vogelhandelaren de mogelijk gege
ven om tijdens de tentoonstelling vogels te verko
pen.
Volgens mij is een ieder weer bijgepraat. Ik wens
jullie allen een goed jaar toe zo wel in de privé sfeer,
maar zeker ook met de hobby, zodat we weer een
ouderwetse tentoonstelling kunnen neerzetten.
Graag tot de volgende jaarvergadering.
Piet Hagenaars
Populatie wandelende takken in Nederland ontdekt

In Nederland bevindt zich een populatie van de
Gallische wandelende tak. Dat is deze week in het
vakblad Entomologische Berichten bekendge
maakt. De ontdekking was nogal een verrassing,
want deze soort kwam voorheen alleen voor ten
zuiden van Parijs. Wandelende takken vormen een
eigen insectenorde: de Phasmatodea. Tot nu toe
kenden we hier in Nederland nog geen vertegen
woordigers van.
Door klimaatverandering kunnen steeds meer
soorten uit Zuid-Europa zich in Nederland vesti
gen; de snelheid waarmee onze insectenfauna zich
momenteel uitbreidt is opzienbarend. De laatste
jaren zijn hiervan vele voorbeelden te geven, van
met name gevleugelde soorten zoals vlinders, ke
vers, wespen en vliegen. Het was echter zeker niet
zomaar te verwachten dat er in Nederland ook een
wandelende takkensoort zou aanslaan, maar toch
is dat gebeurd. Er is een populatie van de Gallische
wandelende tak (Clonopsis gallica) ontdekt. Dit
insect komt voor in het mediterrane gebied en
Midden- en West-Frankrijk.
Ontdekking
Op de website Waarneming.nl staan enkele foto’s
van wandelende takken die verder niet gedetermi
neerd zijn en als ontsnapte of losgelaten Indische
wandelende takken (Carausius morosus) be
schouwd worden. De Indische wandelende tak is
9

door vogels worden gegeten. Als ze uitgepoept
worden, kan een klein deel nog steeds uitkomen.
Insectenetende (trek)vogels zouden dus verant
woordelijk kunnen zijn voor de verspreiding van
wandelende takken; door klimaatverandering is een
uitbreiding van het leefgebied mogelijk geworden.

Onvolwassen Gallische wandelende tak (Bron: Jinze
Noordijk)
een veel gehouden huisdier. Foto's van 2008, 2017
en 2018 uit één natuurgebied bleken echter de
Gallische wandelende tak te laten zien. Onderzoek
in 2019 toonde aan dat er daadwerkelijk een popu
latie aanwezig is, en dat de soort dus al ruim tien
jaar in ons land verblijft.
Leefwijze
Wandelende takken zijn intrigerende dieren. Het
zijn vrij grote insecten waarvan de lichaamsvorm
geheel is aangepast voor camouflage in de vegetatie.
Veel wandelende takkensoorten, en ook de Galli
sche wandelende tak, planten zich ongeslachtelijk
voort. Er zijn dus alleen maar vrouwtjes. Dat bete
kent ook dat één dier al een populatie kan starten.

Volwassen Gallische wandelende tak (Bron: Jinze
Noordijk)
Herkomst
Het is een mogelijkheid dat de Nederlandse popu
latie is ontstaan door ontsnapte of uitgezette dieren
(want ook de Gallische wandelende tak wordt als
huisdier gehouden), of dat eitjes zijn meegekomen
met vervoer van planten uit Zuid-Europa. Het is
echter bekend dat de eitjes van wandelende takken
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De Gallische wandelende tak komt tot behoorlijk
noordelijk voor in Frankrijk en is in Nederland
gevonden in een natuurgebied dat lijkt op leefgebie
den elders in Europa. Wat er in het verleden werke
lijk is gebeurd, zal wellicht nooit met zekerheid
vastgesteld kunnen worden, maar we beschouwen
de komst van de soort vooralsnog als een natuurlijk
fenomeen. Daarmee is de populatie een zeer grote
bijzonderheid. Samen met de terreinbeheerders zal
gekeken worden hoe we deze prachtige dieren
kunnen beschermen.
Tekst: Jinze Noordijk, Theodoor Heijerman, Roy
Morssinkhof en Marc de Winkel, EIS Kenniscentrum
Insecten

Klein maar fijn: staartmees en winterkoning

Door Jeanet van Zoelen, Medewerker Vogelbescher
ming.
Kleine vogels met fantastische staarten en… een
schattige oplossing om niet te bevriezen tijdens de
winter. Als ze u bijvoert met wat ze lekker vinden,
laten ze zich vaak goed zien in de tuin: staartmees
en winterkoning.
De speciale staarten van staartmees en winterko
ning zijn níet zo geworden om ons het herkennen
tijdens de Nationale Tuinvogeltelling makkelijk te
maken. Al zijn ze daarvoor wel handig. Waarom
zijn die staarten wél zo apart? Hoe kan het ook
anders: de mannetjes gebruiken hun staart in de
paartijd om vrouwtjes te verleiden.
De staart van de winterkoningman moet wel om
hoog staan, want dat vindt het vrouwtje het meest
aantrekkelijk.

De staartmeesman vliegt rond en spreidt en sluit
zijn staart, waardoor ie op een grote vlinder lijkt.
Wild aantrekkelijk voor staartmeesvrouwtjes
blijkbaar. En hoe langer de staart, hoe mooier het
effect. De winterkoningman houdt het rustiger; de
gespreide staart gaat heen-en-weer en op-en-neer.
Maar, hij moet dus wel omhoog staan voor het door
de vrouw gewenste resultaat.

maakt u blij met vetbollen of pinda’s.

Schattige oplossing
Behalve dat ze bijzondere staarten hebben, is er nog
een overeenkomst tussen deze kleine vogels. Ze
hebben dezelfde oplossing om in koude nachten
warm te blijven: ze gaan met z’n allen knus tegen
elkaar aan zitten. En dat ziet er ongelooflijk schat
tig uit.
Winterkoningen doen dat in oude nesten en allerlei
soorten nestkasten. Staartmezen op een dikke tak.
Omdat ze allebei zo klein zijn is het moeilijk voor
ze om in hun eentje op temperatuur te blijven als
het vriest.

Beroerd weinig insecten
‘s Winters zijn er beroerd weinig insecten. Dat is een
probleem voor vogels die het hele jaar insecten als
hoofdmaaltijd hebben en niet wegtrekken naar
zuidelijker streken. Al eten zowel staartmezen als
winterkoningen in de wintermaanden ook wel
zaadjes. Mooi, denkt u nu, ik ga die dieren helpen.
Nou, dat kan. Strooi dan voor de winterkoningen
wat (gevriesdroogde) meelwormen op verschillen
de, beschutte plekjes in de tuin. De staartmezen

Opvouwbare staart
Ten slotte een leuk weetje over staartmezenstaarten:
als de vrouwtjes broeden, past die staart niet in het
nest. Niet getreurd, ze klappen hem gewoon dubbel
op hun rug! Als u na de broedtijd dus een staartmees
ziet met een knik in de staart, dan weet u nu: dat is
een vrouwtje dat heeft zitten broeden.
De staartmees boven dit artikel, is een witkopstaart
mees. Deze heeft geen zwarte strepen van de snavel
tot het achterhoofd, maar een heel wit kopje. Ze
komen 's winters uit het hoge noorden.

Recordaantal tuinvogeltellers ziet opvallend
veel pimpelmezen

Een recordaantal deelnemers zag afgelopen week
end tijdens de Nationale Tuinvogeltelling opvallend
veel pimpelmezen. De mees met het blauwe petje
eindigde daardoor op de derde plek, achter de
huismus en koolmees. In de zomer werden al forse
aantallen pimpelmezen gemeld en dat is nu goed
terug te zien in de Tuinvogeltelling. De vink, vorig
jaar nog goed voor een derde plek, zakte naar plaats
zeven.
Dankzij een goed broedseizoen in Oost-Europa
waren er veel pimpelmezen in Nederlandse tuinen
(Bron: Shutterstock)
Ruim 90 duizend mensen telden in totaal meer dan
1,5 miljoen tuinvogels. Dat zijn bijna 13 duizend
tellers meer dan vorig jaar. Pimpelmezen hebben
een goed broedseizoen doorgemaakt in Oost-Euro
pa en in combinatie met voedselgebrek daar verblij
11
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ven veel mezen deze winter in de Nederlandse tui
nen. Dat was terug te zien in de Nationale Tuinvo
geltelling. Waar voorgaande jaren gemiddeld tus
sen de 2,5 en 3 pimpelmezen in de tuin werden ge
teld, zitten er dit jaar per tuin gemiddeld meer dan
3 pimpelmezen. Daarmee blijft de pimpelmees de
merel voor, die op de vijfde plek eindigde. Het
aantal merels, nog steeds niet helemaal gevrijwaard
van het usutuvirus, bleef min of meer stabiel ten
opzichte van vorig jaar.

Zacht winterweer
Vorig jaar maakte de vink de top drie compleet, na
de huismus en de koolmees. Dit jaar heeft de vink
een paar plaatsjes moeten inleveren. Waar vinken
vorig jaar nog door de sneeuw richting de tuinen
werden gedreven, lijken ze nu het bos te verkiezen
boven de meer stedelijke omgeving. Door het milde
winterweer is er voor vinken ruim voldoende voed
sel in de bossen te vinden. Daardoor laten ze tuinen
voorlopig links liggen. Door het zachte winterweer
werden ook opvallend veel insecteneters als de
tjiftjaf en zwartkop gemeld; soorten die normaal
gesprokken bij kouder weer afzakken richting
België en Frankrijk.
Top tien
Er werden opvallend veel insecteneters geteld, zoals
de zwartkop (Bron: Jos van den Berg)
Evenals voorgaande jaren is de huismus weer veruit
de meest getelde soort. De huismus wordt in minder
dan de helft van de tuinen waargenomen, maar
omdat mussen in groepen leven, zijn ze qua abso
lute aantallen het vaakst gezien. Nummer twee is de
koolmees, die in meer dan acht van de tien tuinen
werd geteld. De pimpelmees eindigt op plek drie.
Dit is de top tien van de Nationale Tuinvogeltelling
2020. Tussen haakjes de notering tijdens de Tuin

vogeltelling van vorig jaar:
1. Huismus (1); 2. Koolmees (2); 3. Pimpelmees (5);
4. Kauw (6); 5. Merel (4); 6. Vink (3); 7. Turkse
tortel (7); 8. Houtduif (8); 9. Roodborst (9); 10. Ek
ster (10)
Wilt u meer weten over vogels in uw tuin? Of de
vogels in uw tuin helpen door zelf iets te doen?
Check dan voor welke vogels u in uw postcodege
bied iets extra's kan betekenen: doe de postcodevogelcheck!
Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock; Jos van den Berg

Waar blijven die mooie vogels uit het noorden?

Het ene jaar is het andere niet. Waar we in eerdere
winters ineens forse groepen appelvinken zagen,
zijn deze wintergasten nu aanmerkelijk minder te
zien. Ook het aantal barmsijzen, twee winters gele
den volop aanwezig, is voorlopig op een hand te
tellen. Kortom: vooralsnog lijken echte invasies uit
te blijven. Hoe komt dit en wat brengt de Tuinvo
geltelling van 2020 aan het licht?
Wat leidt tot een invasie?
Lang niet alle trekvogels kiezen ervoor in het najaar
een lange reis naar het zuiden te ondernemen.
Sterker nog, sommige soorten zullen juist zo dicht
mogelijk bij huis blijven, als het even kan. Logisch
ook; hoe dichter ze bij de broedplek blijven, des te
sneller ze weer terug zijn als het nieuwe broedsei
zoen aanbreekt. En wie het eerst komt, wie het eerst
maalt. De beste broedplekken zijn het eerst verge
ven. Er moet dus een goede reden zijn om de
broedgebieden de rug toe te keren.
Watervogels als brilduikers en zaagbekken zullen
Scandinavië dan ook niet zomaar verlaten als de
wateren nog niet zijn dichtgevroren. Ook witkop
staartmezen, barmsijzen en pestvogels, alle soorten
waar we de afgelopen jaren af en toe grote groepen
van binnen onze landsgrenzen ontvingen, zullen
niet direct afzakken naar Nederland als er nog ge
noeg te eten is in hun eigen land.
Appelvink (Bron: Shutterstock)
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vaker hangen in onze regionen. Kieviten, die met
de vorstgrens meetrekken, overwinteren bij hogere
temperaturen ook sneller in Nederland. Ook voor
ijsvogels, die de kou aanmerkelijk minder goed
verdragen dan hun naam doet vermoeden, is een
zachte winter gunstig.

Warme winter
Voedselgebrek ‘duwt’ veel vogels dus een bepaalde
richting op, logischerwijs doorgaans naar warmere
plekken. Dit kan soms spectaculaire invasies van
vogels veroorzaken. Met stip op 1 staat vermoede
lijk de invasie van zo’n 10.000 notenkrakers in 1968.
Dat is wel andere koek dan die ene Wageningse
notenkraker, die zich afgelopen zomer goed beke
ken wist!
De winter van 2019-2020 in Nederland en de om
ringende landen is tot nu toe ongekend zacht, met
regelmatig temperaturen boven de tien graden. Is
dat een verklaring voor het uitblijven van de echte
invasies? Want dan ziet het er met de aanhoudend
hoge temperaturen somber uit voor liefhebbers van
de kenmerkende soorten uit Scandinavië. Nou ja,
ze zijn er vaak wel, maar in aanzienlijk kleinere
aantallen. Je moet een stuk beter je best doen om
bijvoorbeeld een barmsijs voor de lens te krijgen.
Of eerder genoemde soorten invasies hebben bij
ons, wordt veroorzaakt door een combinatie van
grote aantallen, veroorzaakt door een goed broed
succes na een winter/voorjaar/zomer met veel
voedsel, in combinatie met voedselgebrek daarop
volgend. De oorzaak hiervan zijn cycli in vooral het
aanbod van zaden van naaldbomen (fijnspar, berk
vooral) en bessen (Lijsterbes, in het geval van
pestvogels). Deze cycli en het voedselaanbod in de
herfst en winter bepalen invasies. Een zachte winter
op zich is dus niet de reden voor het uitblijven van
invasies.
Zachte winters in de omringende landen bepalen
misschien niet of invasies al dan niet uitblijven,
maar hebben wel degelijk invloed op het gedrag van
vogels. Ten dele doordat er daardoor minder vogels
naar ons land trekken. En daartegenover staat dat
andere soorten daardoor Nederland niet verlaten.
Insecteneters als cetti’s zangers en graszangers,
voorheen vooral zuidelijker in Europa aan te tref
fen, blijven bij aanhoudende zachte winters steeds

Pestvogel (Bron: Shutterstock)
Wel degelijk invasies
Kortom: de temperatuur heeft invloed op het
voedselaanbod. En de aanwezigheid van voedsel
bepaalt in grote mate of vogels zich verplaatsen, of
blijven zitten waar ze zitten. Maar zijn er dan hele
maal geen invasies?
Die zijn er wel degelijk! In het najaar werden er
bijvoorbeeld enorme aantallen gaaien geteld.
Waarschijnlijk is het in meerdere delen van Europa
een erg goed broedseizoen voor deze vogels geweest
en waaierden ze uit over het continent. Volgens
berekeningen zijn er wel zo’n 30.000 tot 40.000 extra
gaaien in Nederland na zulke invasies.
In de vroege zomer meldde SOVON ook dat er
opvallend veel jonge pimpelmezen werden geteld,
waarschijnlijk ook als gevolg van veel broedsucces.

Witkopstaartmees (Bron: Shutterstock)
Tekst: Marc Scheurkogel, Vogelbescherming Neder
land
Foto's: Shutterstock (leadfoto: barmsijs)
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Kleinschalige akkers voor de patrijs werken

De toenemende versnippering van het leefgebied
van de Patrijs in het Vechtpark bij Hardenberg was
voor gemeente, provincie, Waterschap, Vogelwerk
groep IVN, Vogelbescherming en de agrarische
natuurvereniging aanleiding om aan tafel te gaan
zitten. Ze legden een aantal kleinschalige akkers aan
om de biodiversiteit te vergroten en het leefgebied
van de Patrijs te verbeteren. En het werkt!
De Patrijs heeft het als vogel van het boerenland al
jaren moeilijk om te overleven. Door intensivering
van het landgebruik zijn veel kruidenrijke over
hoekjes en randen van percelen verdwenen. En niet
alleen de Patrijs, maar ook veel andere soorten zijn
schrikbarend in aantal achteruit gegaan, zo blijkt
uit het recente Living Planet Report Nederland van
het Wereld Natuur Fonds.
Patrijzenakkers
In 2019 zijn in de gemeente Hardenberg drie akkers
aangelegd. Gekozen werd om de akkers na bewer
king in te zaaien met hetzelfde zaadmengsel dat ook
in de landelijke pilot ‘Partridge’ van Vogelbescher
ming wordt gebruikt, aangevuld met extra rogge.

planten. Patrijzen hebben er dankbaar gebruik van
gemaakt. Later in het seizoen is een koppeltje Pa
trijzen met zeven jongen waargenomen.

Aanleg van de akker in het Vechtpark (april 2019)
(Bron: Johan Poffers)
Waarnemingen
In deze akker zaten ook veel andere soorten vogels:
Houtduif, Fazant, Kauw, Roek, Roodborsttapuit,
Groenling, Putter, Wilde eend, Vink, Spreeuw,
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Torenvalk, Sperwer,
Buizerd, Witte kwikstaart, Graspieper, Gele kwik
staart en Grote Canadese gans.
Van de vlinders werden de volgende soorten waar
genomen: Groot koolwitje, Klein koolwitje, Dag
pauwoog, Atalanta, Groot dikkopje, Zwartspriet
dikkopje, Bruin zandoogje en Landkaartje.
Alle reden dus om deze akkers voor de Patrijs en
andere soorten in stand te houden! Dergelijke ak
kers leveren een goede bijdrage aan het vergroten
van de biodiversiteit.
Tekst: Johan Poffers en Arnold Lassche, provincie
Overijssel
Foto's: Johan Poffers (leadfoto: Patrijs met jong)

Bijenlandschap West-Brabant wil bij-vrien
delijkste regio worden

Akker bij de Loozensche Linie (juni 2019) (Bron:
Johan Poffers)
Akker in het Vechtpark
De akker langs de Vecht lag er vanaf het begin mooi
bij met een grote variëteit aan kruiden en bloeiende

Vijftien nieuwe partners hebben zich aangesloten
bij Bijenlandschap West-Brabant. Met 34 partners
in totaal is het nu de grootste netwerkorganisatie
voor bijen en bestuivers in Nederland. Tijdens de
jaarlijkse netwerkbijeenkomst van het bijenland
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schap in Cosun Innovatiecentrum is de ambitie
uitgesproken om West-Brabant te ontwikkelen tot
de bij-vriendelijkste regio.
Bijenlandschap West-Brabant is een aantal jaren
geleden klein gestart. Inmiddels bestaat de netwerk
organisatie uit gemeenten, agrarische natuurvere
nigingen, bijenhoudersverenigingen, terreinbeheer
ders en bedrijven. Eén van de gemeenten, Moerdijk,
is in 2019 zelfs al verkozen tot ‘bij-vriendelijkste
gemeente’ van Nederland. Het bijenlandschap zet
zich actief in om het leefgebied van honing- en wilde
bijen en andere bestuivers te verbeteren door te
werken aan een landschapsnetwerk voor bestuiven
de insecten.
Bij-vriendelijk beheer
‘Bijenambassadeur’ en wethouder Rene Lazeroms
gaf tijdens de netwerkbijeenkomst een doorkijk
naar 2020. Het eerste grote project is het integreren
van een bij-vriendelijk beheer in het maaien van
bermen. Dit beheer wordt opgesteld voor veertien
gemeenten, Waterschap Brabantse Delta, Staats
bosbeheer en Havenbedrijf Moerdijk.

Notulen jaarvergadering 2019
Deze werd gehouden op vrijdag 8 maart 2019 in het
verenigingsgebouw ‘Kleindierensport-Katwijk’, oude
’s-Gravendijckseweg 2a, 2221 DB te Katwijk aan
Zee. Er waren 18 leden incl. het bestuur aanwezig.
1.Opening.
Om kwart over acht opent Gert-Jan van Duijven
bode de vergadering en heet een ieder van harte
welkom op deze belangrijke vergadering alhoewel
dit door veel leden niet zo wordt gezien. Gert-Jan
hoopt de kracht te hebben om de hele avond aan
wezig te zijn. Daarom behandelt Gert-Jan de
agendapunten in een andere volgorde.
2.In en Uitgaande post.
* info-blad district Zuid-Holland met uitnodiging tot
de districtsvergadering op 3 mei te Ridderkerk;
* uitnodiging rayonvergadering op 11 maart de
Roelofarendsveen.
3.Ledenmutatie;
In het afgelopen jaar is J. Kuyt overleden.
In het afgelopen jaar hebben de volgende leden
opgezegd: W. de Bruin, J. Molekamp, G. van de
Plas, N. van Rijn, J. Sira, J. de Vreugd en C. Zwaan.
Nieuwe leden in het afgelopen jaar: M. van de IJssel,
R. de Mooij, J. Zwanenburg, M. Taher en J. de
Vreugd.

Moshommel (Bron: Koos Biesmeijer)
Bij-vriendelijkste regio
Professor Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiver
sity Center sloot de netwerkbijeenkomst af. Hij liet
zien dat er kansen liggen voor alle partners: ecolo
gisch en divers groenbeheer in stad, dorp en infra
structuur, maar ook bij bloemrijke akkerranden,
natuurlijk plaagbeheer in de fruitteelt, aanleg van
gemengde bloemrijke heggen, meer groen en biodi
versiteit op industrieterreinen, en bloemrijke en
biodiverse recreatieterreinen. Ook de burger kan
iets doen, bijvoorbeeld chemievrije natuurvriende
lijke tuinen en kritisch gebruik van vlooien- en te
kenmiddelen voor huisdieren. Iedereen kan bijdra
gen aan de bij-vriendelijkste regio van Nederland.
Tekst: Riny van Empel en Sabine van Rooij, Wage
ningen Environmental Research
Foto's: Orangeaurochs, Wikimedia Commons CC
BY 2.0 (leadfoto: steenhommel); Wageningen Envi
ronmental Research; Koos Biesmeijer
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4. Notulen van de jaarvergadering 9 maart 2018.
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedge
keurd.
5.Verslag ringencommissaris;
Bouwe Nijgh is niet aanwezig deze avond. Helaas
valt over de totaal bestelde ringen niets te zeggen.
Gert-Jan vertelt dat Bouwe de functie als ringen
commissaris met hart en nieren uitvoert. Gert-Jan
bedankt Bouwe.
6.Jaarverslag secretaris.
Gert-Jan vraagt aan de aanwezige of er iemand opof aanmerkingen heeft. Niemand reageert hier op.
7.Financieel jaarverslag.
Dick Verkade deelt de verslagen uit. Doordat Dick
samen met de aanwezige de financiële stukken door
neemt, waren er geen echte vragen meer. Omdat de
opbrengst van de advertenties niet meer worden
opgevoerd bij de tentoonstelling was een klein ne

gatief over de tentoonstelling te bespeuren. Over het
gehele boekjaar 2018 was het negatief kleiner dan
die van de tentoonstelling.
8.Verslag kascommissie.
De kascommissie, Maart Helders en Cor Jonker
hebben de kas gecontroleerd.
De kas is steekproef gewijs gecontroleerd. Daarbij
zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Daar
om stelt de kascommissie voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2018.
Dit werd met applaus bekrachtigd. Gert-Jan be
dankt beide heren.
9.Samenstelling nieuwe kascommissie.
Maart Helders nam voor de tweede keer deel aan
de kascommissie en Cor Jonker voor de eerste maal.
Maart is aftredend. Henk Oudshoorn stond reserve
en treedt automatisch toe tot de kascommissie.
Gert-Jan vraagt wie van de aanwezige zich beschik
baar wilt stellen om deel te nemen aan de kascom
missie. Hiervoor gaf Jan Schaap zich op. Hij zal in
eerste instantie reserve staan.
10.Begroting 2019.
De begroting laat een negatief bedrag zien van
€262,50. In de begroting is uitgegaan van een huur
aan de stichting van €2.000,=. Dit ondanks dat de
stichting de huurpenningen wilt verhogen naar
€2.500. Hierover is nog geen overeenstemming. Het
bestuur denkt dat het stichtingsbestuur meer huur
penningen kan innen door meer onder te verhuren.
Het mooiste zou zijn om een vaste 4de onderver
huurder te krijgen.
11.Stichting Kleindierensport Katwijk.
De stichting laat een negatieve begroting zien. In de
wandelgangen wordt gesproken dat de huur van de
Kanarievogel omhoog zou moeten. Een vergade
ring met de stichting om hier eens duidelijkheid over
te krijgen schijnt niet van de grond te krijgen. Het
bestuur van de stichting heeft geen voorzitter, mo
gelijk is er een in de maak.
12.Bestuursverkiezing.
Aftredend is de secretaris Piet Hagenaars. Piet zit
in een spagaat. In princiepe wilt hij niet verder gaan
in deze kleine samenstelling van het bestuur. Maar
na 45 jaar deel uit te maken van het bestuur, wil hij
het bestuur zo niet achter laten. Jaap Plokker rea
geert dat hij wel iets wilt betekenen voor de vereni
ging, maar in de drukke tijd van de tentoonstelling

heeft Jaap geen tijd omdat hij voorzitter is van de
speciaalclub Zang. Deze heeft direct na de tentoon
stelling van de Kanarievogel hun wedstrijd. Staan
de de vergadering geeft Maart Helders zich op als
bestuurslid in de hoop dat dit niet te veel tijd kost.
Beiden worden met acclamatie ge/herkozen.
13.Barbeque
We gaan weer proberen om een barbecue te houden.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 1 juni.
14. Schoonmaak clubgebouw.
De duivenvereniging doet dit na het vliegseizoen
dus in het najaar. Wij doen dit in het voorjaar.
Besloten wordt om dit te doen op 18 maart. Leden
die zich hiervoor opgeven zijn Jaap Plokker, Henk
Oudshoorn en Jaap de Mol.
15.Rondvraag.
Jaap Plokker bedankt het bestuur voor de vele
werkzaamheden en vrije tijd die zij in de vereniging
steken. Een vereniging zonder bestuur bestaat niet.
Niets meer aan de orde sluit Gert-Jan de vergade
ring en bedankt hij de aanwezige voor hun positie
ve inbreng.
Secretaris
Piet Hagenaars

RINGEN MOET

Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker,
niet alleen om aan anderen te kunnen laten zien dat
wij geen vogels uit de vrije natuur in ons bezit
hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren
vogels vaak betere fokvogels zijn. Ring daarom je
vogels, zeker de wat lastiger te kweken soorten, die
in een gezelschapsvolière worden geboren. Heb je
jongen en geen ringen? Schroom niet om de ringen
commissaris te bellen.
Bestellen tot:

Afleveren ringen:

20 maart 2020

Uiterlijk 15 mei 2020

Spoed bestelling: Extra €1,= per ring. Als u ringen
wilt bestellen voor Eur. Cultuurvogels dient u het
originele formulier te gebruiken met uw BSN (het
oude sofinummer) en te ondertekenen.
Dit is een eis van het ministerie.
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Fr. Schot
Tel. 0172 242337

B. van Stelt
Tel. 06 39854296

T. Diepenhorst
Tel. 06 41423184

Kweker van
Waterslagers

Kweker van
Diamantvinken &
waterslagers

Donateur

Aad van Niel
tel.06 49217246

G.J. de Brabander
Tel.06 22587218
Tel.06 42866940

Kweker van
kleur & postuur
kanaries

Donateur

Piet van Zuilen
Tel.071 4072550
Kweker van
Agaporniden

Kweker van
Waterslagers

Krien Onderwater
te.071 4033322

M.J. Teeuwen
tel.023 5848601

Kweker van
waterslagers

Kweker van
Waterslagers

P.Hagenaars
Tel.06 10474218
Kweker van
Kleurkanaries

G. van der Zwam
Tel.06 12756732
Tel.06 20746146

Jaap Plokker
tel.071 4027562

Bouwe Nijgh
Tel.071 4030323

Kweker van
Jap.Meeuwen &
waterslagers

Kweker van
Gouldamadines

Dick Verkade
tel.071 4024698

R. Zandbergen
Tel.06 10107345

Fr. Kromhout
Tel.06 12972013

Kweker van
Tropische vogels
& Parkietachtige

Kweker van
Gouldamadine
Eur.Cultuurvogel

Kweker van
Insecteneters

G. van Duyn

Donateur

C. Schaap

Kweker van
Eur.Cultuurvogels

Donateur

J. Schaap
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Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Activiteitenoverzicht 2020 (onder voorbehoud)
24 januari
Nieuwjaarsreceptie (geen doorgang)
7 februari
Klaverjassen
14 februari
Prijsuitreing t.t. 2019
15 februari
Vogelbeurs
21 februari
klaverjassen
6 maart
Jaarvergadering
13 maart
Klaverjassen
21 maart
Vogelbeurs
26 maart
Ledenvergadering
18 april
Vogelbeurs (laatste)
8 of 15 mei
klaverjassen / ledenvergadering
16 mei
Zaadverkoop
6 juni
Barbeque
12 of 19 of 26 juni ledenvergadering / klaverjassen
20 juni
Zaadverkoop
18 juli
Zaadverkoop
15 augustus
Zaadverkoop
18 september
Ledenvergadering
19 september
Vogelbeurs (weer de eerste)
25 september
Klaverjassen
9 oktober
Ledenvergadering
16 oktober
Klaverjassen
17 oktober
Vogelbeurs
23 oktober
Klaverjassen
6 november
Ledenvergadering (lezing)
13 november
Klaverjassen
20 november
Inschrijven tentoonstelling
21 november
Vogelbeurs
24 november
Afluisteren zangkanaries
27 november
Klaverjassen
28 november
Afluisteren zangkanaries
30 november
Opbouwen tentoonstelling
1 december
Opbouwen/inbrengen vogels
2 december
Keuren van de vogels
3 december
Opening tentoonstelling
4 december
Tentoonstelling open/klaverjassen
5 december
Tentoonstelling open
18 december
Klaverjassen
19 december
Vogelbeurs
16 januari
Vogelbeurs
23 januari
Nieuwjaarsreceptie
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten
Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar
gevestigd in Katwijk.
Een vertrouwd adres waar u terecht kunt
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte
auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en leaseauto
Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer
moderne uitleesapparatuur waarmee wij
technische storingen kunnen achterhalen en
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een
nieuwe auto of de kosten van een reparatie?
Kom dan gerust langs in onze showroom voor
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook.
Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM Katwijk aan Zee
Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werkplaats tot 12.30 uur)

