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Oprichting 1 januari 2018 

Voorheen: 

- Westlandse Vogel Vrienden 

- De Edelzanger 

- De Liervogel 

Nieuwsbrief 
 

In 2017 hebben wij een prachtige reis gemaakt naar Ecuador. De belangrijkste uitdaging was een bezoek aan de Galapagoseilanden. Je 

mag hier echter maximaal 5 dagen verblijven. Ecuador leek ons een prachtige combinatie, hetgeen uiteindelijk ook zo zou zijn. We 

stapten uit op de luchthaven van Quito, de hoofdstad van Ecuador. We werden opgewacht door onze gids en tevens chauffeur Dan-

ny Noriega. Danny spreekt goed Engels en gedurende de reis zullen we er wel achter komen dat een goed Engels sprekende gids van 

onschatbare waarde is. Het is niet aan te raden zelf te gaan rijden. Het is erg druk op sommige wegen, er zijn diverse tolwegen waar 

zwaar bewapende militairen de wacht houden. Die staan er niet voor niets moet je maar denken. Ik heb na deze mooie vakantie con-

tact gehouden met Danny. Danny heeft als hobby het fotograferen van vogels. Hij heeft mij toegezegd zo nu en dan foto’s toe te 

sturen voor onze nieuwsbrief. Ik heb dit keer enkele foto’s uit mijn archief naar boven gehaald en opgenomen in deze nieuwsbr ief.  

In deze nieuwsbrief artikelen van Jaap Bikker. Het betreft artikelen uit een ander blad welke hier en daar iets zijn 
aangepast daar personen genoemd in de artikelen ons niet bekend zijn.  Bij het artikel met verschillende uilsoorten 
staat een vraag. Voor de fun, het zou leuk zijn als u reageert op het artikel. Als ik de uilen zie zou ik een aanvullende 
vraag kunnen stellen: Uilen hebben verschillende kleuren ogen: geel, oranje of zwart. Weet u wat de betekenis is 
van deze verschillende oogkleuren? 

2020 gaat de boeken in als een bijzonder jaar. Bijzondere jaren als deze hoeven er wat mij betreft niet zoveel te 
zijn. Langzaam aan begin ook ik weer behoefte te krijgen aan een normale situatie. Hopelijk heeft het vaccin snel 
resultaat. Mag ik jullie allemaal een gezond en fijn nieuwjaar wensen.   Leo de Wilde 

De NBvV heeft nu ook een facebook pagina, is een tip voor onze leden voor in de nieuwsbrief. 

 

Rabo clubkas Campagne 

De Rabo Clubkas Campagne heeft dit jaar voor onze vereniging een fantastisch resultaat opgeleverd. Dankzij ieder-
een die gestemd heeft op onze vereniging kregen wij een cheque ter grote van € 741,39, vorig jaar was dit  
€  301,50. Heel mooi dat wij dit met zijn allen dankzij de Rabobank hebben kunnen bereiken. Daarvoor hartelijk 
dank. 
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Van de Voorzitter: 

 

Het afgelopen jaar werd ons leven beheerst door Corona. Ook bij onze vereniging zijn 
leden besmet geweest door het virus.  

Onlangs kregen wij het trieste bericht van Aad van Vliet te horen dat hij 4 december 
jl. overleden is op 79-jarige leeftijd.  

Koos van de Salm en Jos van der Knaap zijn namens de vereniging gaan condoleren. 
Hierbij wens ik de familie veel sterkte toe met het verlies.   

Als voorzitter kijk je vooruit naar het komende jaar en probeer ik voorzichtig positie-
ver te worden, ten aanzien van de laatste berichten over de bestrijding van dit akelige 
virus. 

Hopelijk wordt 2021 een beter verenigingsjaar. Zodra er groen licht wordt gegeven, 
kunnen wij weer ledenavonden gaan organiseren. We staan als bestuur klaar om u 
interessante vogelavonden te geven, de contacten zijn inmiddels al gelegd. 

Want ik heb net als u de vogelbijeenkomsten ontzettend gemist. Ook ons jaarlijkse 
uitje met de vereniging in juni, wat ik zie als een soort teambuilding met de leden. En 

onze jaarlijkse vogelshow, die in Zuid Holland bekend staat als een van de betere, waarin veel contacten worden gelegd. Vele be-
zoekers zien dit als een soort reünie!  

Daarnaast vraag ik mij ook af, wat je normaal op de clubavonden hoort, hoe de kweekresultaten waren bij de leden. Zulke gesprek-
ken mis je gewoon. Het zou mooi zijn als u in een klein verslagje uw kweekresultaten en ervaringen wilt delen in een klein verslag-
je en deze toe te sturen naar Leo de Wilde. Zodat hij deze kan plaatsen in de volgende nieuwsbrief.  

Om met mijn eigen kweekseizoen te beginnen. Deze was in het kort gezegd `teleurstellend` . Ik begon met 10 koppels Japanse 
Meeuwen. Slechts 1 koppel bracht jongen voort, 2 nestjes van 3. De overige stellen hadden wel veel eieren, maar deze waren niet 
bevrucht. Deze koppels gaven vorig jaar wel jongen!  

Een tijdje terug las ik een artikel uit een boekje van zeker 100 jaar oud `De Kanarievogel` geschreven door J.H. Beekman. Ik ci-
teer het volgende opmerkelijke stukje `Poppen die ouder dan 3 jaar zijn, gebruik men niet meer in de broederij. Van de mannen 
neemt men ook het liefst 1 en 2 jarigen, in geval van nood 3 jarigen. Oude mannen en jonge poppen geven naar de algemene ver-
breide mening veel jonge poppen, Terwijl omgekeerd als regel geldt, dat men van jonge mannen en oude poppen veel mannetjes 
verkrijgt. Hierbij valt echter op te merken dat een ziekelijke man nooit veel mannen zou voortbrengen. Concluderend, had ik slech-
te broedresultaten. Maar gelukkig kan ik de meeste vogels 3 jaar insturen als A vogel. Voor het komende jaar zal dit voor mij geen 
TT probleem geven.   

Tot slot wil ik u er nog op wijzen dat het infoboekje, wat normaal in januari wordt uitgebracht, in maart gaat komen. In verband 
met de later geplande jaarvergadering, met daarin de benodigde jaarverslagen.   

Ik wens u en uw naasten mooie feestdagen toe en een gezond 2021! 

  

Jan van Wingerden 
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Rubriek gevraagd en aangeboden: 

Woensdag 16 december zijn Jan v Wingerden en Koos van der Salm op bezoek ge-
weest bij John Bol. 

Dit naar aanleiding van het feit dat John 25 jaar lid is van onze vogelvereniging. 

John is vele jaren penningmeester geweest van de Edelzanger en was altijd zeer ac-
tief tijdens de vogelshows, 

Hij verzorgde het licht boven de kooien en ook de verloting werd met een aantal 
dames waaronder zijn vrouw verzorgd. 

De inwendige mens werd door hem tijdens de show ook goed verzorgd. 

Na een kop koffie heeft onze voorzitter, John de speld die bij een 25 jarig lidmaat-
schap hoort, aan hem overhandigd, niet opgespeld (corona). 

Wij zijn John zeer dankbaar dat hij zich zoveel jaren heeft ingezet voor onze vereni-
ging. 

                                   Bestuur vogel vereniging Westland. 

Te Koop Gevraagd 

Koppel Alexander parkieten. 

D.J. Vreugdenhil 

‘s-Gravenzande 

06-22076235 

 

25 jarig jubileum 
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Beste Lezers en kijkers 

Gisteren belde de buurvrouw: er 
is een ijsvogel tegen mijn raam 
gevlogen. Ik ging gelijk kijken en 
nam mijn camera mee. De ijsvo-
gel stond recht op (een goed te-
ken), met haar kop in zijn vleu-
gels. Ik pakte haar op om haar in 
een doos te doen om haar te ver-
voeren om te voorkomen dat een 
kat haar op zou eten. Toen strek-
te ze zich en hield haar kop in 
'normale' positie. Ik zette haar op 
het grint om een foto te maken. 
Daarna is ze in een doos gedaan 
om op een plek waar katten niet 
kunnen komen te herstellen. Pas 
de volgende ochtend bleek ze 
weggevlogen te zijn. Kennelijk 
heeft ze de klap goed overleefd. Aldus heb ik een mooie foto van een ijsvogel, heel dichtbij, heel scherp, een 
vrouwtje omdat de onderkant van haar snavel oranje is (bij mannen zwart). Wat een prachtvogel. Op een unie-
ke achtergrond: grint. Normaal zitten ze op een takje.   

Een zeer schuwe soort, normaal niet zo gemakkelijk te fotograferen. De Nederlandse naam ijsvogel kan een 
verbastering van de Germaanse naam Eisenvogel zijn, wat 'ijzervogel' betekent. Deze naam slaat op de metaal-
achtige glans van het blauwe verenkleed. Een andere verklaring voor de naam is dat de ijsvogel 's winters bij 
het ijs werd gezien om uit een wak vissen te vangen. Er zijn nu best veel ijsvogels. Na een strenge vorst kunnen 
wel 90 of 95% van alle ijsvogels overlijden. Maar ze herstellen zich daarna ook weer heel snel met drie nestjes 
per jaar. Ze doen het voor hun jonkies één keer voor, hoe je moet duiken naar vis, en dan worden ze achterge-
laten. Pa en ma gaan een nieuw nestje maken.  

 

 

 

 

Dan een rondje in de eigen tuin. De 
spreeuw [foto nr. 2] is glanzend zwart met, 
vooral in de zon, een weerschijn van brons-
groen (kop en achterhoofd) en verschillende 
variaties purper. In de winter is het veren-
kleed duidelijk meer gespikkeld dan in de 
zomer. 
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  vervolg 
De Roodborst [nr. 3], net terug gekomen uit Scandina-
vië, om onze Roodborst die naar het zuiden is gegaan 
te vervangen, zingt momenteel zijn of haar hoogste 
lied.   

Zie de blauwe snavel van het mannetje van de Kuif-
eend (nr. 4). En het rode oog van de Fuut (nr. 5) die in 
winterdracht is.  

Hartelijke groet  

Jaap Bikker 
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Soms gebeuren er onverklaarbare dingen 
 Hi Ed, 

Graag wil ik voldoen aan jullie oproep om wat te melden over onze leuke hobby met 
mijn vogels in mijn buiten volière.  

Nadat ik in mei mijn verhaal en ervaring vertelde over het broeden met mijn Japanse 

nachtegalen is dit geheel op een teleurstelling uitgelopen. 

Regelmatig controleerde ik mijn volière hoe de situatie was met de jongen. Op een 

gegeven moment was ik de pop kwijt , ik overal gezocht en ja hoor lag zij dood op 
de grond. 

Zo snel had ik het niet verwacht, wel constateerde een dag ervoor dat zij stil zat en 

niet meer zo actief was maar ja dat zag ik ook al met andere vogels en daarna weer 
actief. 

Al met al , papa deed ook niets meer met voeren en de jongen waren net uitgevlo-
gen en ’s-avonds lagen de jongen ook dood. 

Wat het probleem was met de pop zo ineens, blijft een ? 

Maar ja, drie keer slikken en weer verder met de vogels. 

Nu inmiddels alweer ver in oktober ontdekte ik dat een stelletje Goulds aan het nes-
telen zijn maar waar ? 

Een paar uur het verliefde stelletje in de gaten houden waar zij steeds heen vlogen 
om te nestelen en ontdekte ik hun plek. 

Begin vorige week het nest gecontroleerd en er lagen 4 bevruchte eitjes in en nu lig-

gen er vier jongen in het nest. 

Ik zie de ouders regelmatig voeren en verdedigen hun nest goed want andere Goulds 

zijn behoorlijk nieuwsgierig wat daar zoal gebeurt in dat nest. 

Inmiddels schat ik dat de jongen ca. 3 dagen oud zijn en zal ik nog 2 dagen wachten 
om het nest te controleren en de jongen gaan ringen. 

Natuurlijk is het weer spannend hoe het verloopt met het voeren van de ouders daar 
het daglicht steeds korter wordt en de jongen de lange nacht zullen overleven. 

Inmiddels een paar vrienden op bezoek gehad om beschuit met muisjes te eten en 

begrijpen niet dat deze vogels nu aan het broeden zijn, rare tijd in de herfst. 

Na het e.e.a. verklaard te hebben hoe Australische prachtvinken in hun normale ha-

bitat leven is het meer duidelijk geworden. 

Hopelijk lukt het broeden in 2021 weer met mijn Japanse nachtegalen , zodra ik 
daarvan een pop heb gevonden wat ook geldt voor het zoeken naar een majoor put-

ter pop? 

Verder gaat alles goed met ons in deze vervelende corona tijd en jammer dat nog 
steeds geen enkele activiteit opgestart kan worden bij onze Vogelvereniging West-

land. 

Hartelijk groet, 

Rob Raasveld (3RUZ) 
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Het is herfst. De blade-
ren vallen. Dan is het 
soms gemakkelijker om 
Ransuilen te zien, die in 
de winter in groepen 
overdag slapen. Hier 
midden in een woon-
wijk. In een boom met 
gele bladeren. Als te 
veel bladeren vallen ver-
kassen ze naar een 
groenblijvende spar of 
den of conifeer. Dan is 
de fotograaf weer bui-
tenspel gezet.  

Deze Ransuil (foto's nrs 1 en 2) heeft zijn prachtige 
oranje ogen open. Als je hem uitvergroot zie je het 
siluet van de boom in zijn oog terug. Ik denk zelfs 
dat je mij op de grond ziet staan, met de camera. Wat 
een prachtige uil. Met die oorpluimen. De naam 

komt van 'ranse', Middelnederlands voor 'muts met een kap die in plooien afhing'. Ik telde in deze boom 18 
uilen, in de boom ernaast nog eens 10. Ze jagen 's nachts op knaagdieren, vooral muizen. Ook pikken ze sla-
pende vogels mee. Zelf kunnen ze ook prooi van de Havik zijn. Dan zijn ze in een woonwijk veel veiliger want 
daar komt de Havik niet.   

Nog een uil, de Bosuil, 3de foto. Ook in een woonwijk. In de schoorsteen. Ze 
zitten er vaak met z'n 2-en, een paartje. Voor dit paartje zaten er andere bosui-
len in dezelfde schoorsteen. De Bosuil eet hetzelfde als de Ransuil, maar daar-
naast ook regenwormen, grote insecten, amfibieën, reptielen en zelfs vissen.  

Twee andere foto's van een 
merelvrouw.  

 
 
 
 
 
 
Dan de Mystery bird Ra ra, wat is het?  

  

Hartelijke groet 

  

Jaap Bikker 
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6 jongen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
. 

 

Contributie betaling verenigingsjaar 2021  
Het nieuwe jaar komt er alweer aan en dat betekent ook een nieuw verenigingsjaar. Dit houdt in dat betaling van de contributie voor 
de Vogelvereniging Westland weer in beeld komt. Enkele leden hebben al betaald, waarvoor dank. De contributie voor 2021 bedraagt 

net als vorig jaar € 37,-. 

Van dit bedrag wordt het grootste gedeelte ( € 22,- ) afgedragen aan de NBvV. Daarvoor krijgt u iedere maand het vogelblad Onze 
Vogels toegezonden, tevens geeft de NBvV u daarvoor de mogelijkheid ringen te bestellen om uw jonge vogels mee te ringen. 

Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor de contributiebetaling 

Als u geen machtiging hebt afgegeven voor het betalen van uw contributie wordt u vriendelijk verzocht dit in de maand januari over 
te maken. Dit kan naar NL97 RABO 0311 7363 27 tnv Vogelvereniging Westland. Daarmee bespaart u de penningmeester het ver-
sturen van de nodige mails en brieven. Leden die 31 januari nog geen contributie betaald hebben krijgen alsnog per email of per post 
een factuur, afhankelijk van wel of geen email adres, toegezonden. 

Leden die wel een machtiging hebben afgegeven voor de contributiebetaling 

Voor de leden die een machtiging hebben ondertekend geldt dat het lidmaatschapsgeld rond 23 januari 2021 van uw rekening wordt 
afgeschreven. U hoeft dus zelf niets te doen. 

Vriendelijke groeten, 

penningmeester, 

Jos van der Knaap 

 

 

Een foto van Jos. Eén door hem gekweekte gouldamadine die normaal gesproken geshowd had geworden op één van de vogels-

shows.  



Nr. 20           Vogelvereniging Westland 

                                         

9 

Diverse foto’s 
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Vervolg foto’s 
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Nederland – Gruttoland  
Grasland zonder Grutto’s is als muziek zonder emotie. On-

voorstelbaar dus. Generaties groeiden op met deze vrolijk joe-

lende voorjaarsbodes. Tot ver in de 20e eeuw was Nederland 

een grutto paradijs, met meer dan 100.000 broedpaartjes. Dat 

was dan meer dan de helft van alle grutto’s in de hele wereld. 

Maar het platteland veranderde snel. Zo snel dat de grutto’s 

het tempo niet konden bij houden. Er kwamen koeien, en er 

werd steeds vroeger in het voorjaar gemaaid. Verdroging en 

verzuring deden hun intrede en voor landbewerking kwamen 

steeds zwaardere machines. Het platteland veranderde van 

een veelkleurig mozaïek in eenvormige productievlaktes. En daarop vonden de grutto’s steeds 

minder rust. Veiligheid en voedsel. Hun aantal daalt nog steeds en nadert de 45.000 grens. Ge-

lukkig groeit het besef dat het anders kan. Veel boeren en vrijwilligers zijn al actief met weidevo-

gelbescherming. Daarnaast moet een gevarieerd beschermingspakket van onderzoek, voorlich-

ting en agrarisch natuurbeheer Nederland weer grutto-waardig maken. De grutto is een zomer-

gast! ’s Winters verblijven ze voor de West-Afrikaanse kust. Vanaf februari keren ze bij ons terug. 

Met acrobatische tuimelvluchten boven de weide is de balts begonnen. We zijn dan in maart be-

land. Alom schalt het ‘smekende’ gru-to gru-to gru-to door het boerenland. In de tweede helft van 

april hebben de meeste grutto’s een nest tussen het gras, meestal met vier eieren. Er is dan een 

overvloed aan regenwormen en insecten, hun belangrijkste voedsel. Na 25 dagen komen de jon-

gen – pullen - uit het ei. Vanaf begin juni worden die zelfstandig. Grutto’s gaan zich dan groepe-

ren op gemeenschappelijke slaapplaatsen in ondiep water.  

Met de zomerrui komt hun verenpak ingoede conditie 

voor de trek. De meeste grutto’s trekken vanaf half 

juli weer weg. Het platteland verstilt, tot het volgende 

voorjaar. Gruttoboerderijen. Op een grutto boerderij 

loeien niet alleen koeien. Vanaf maart weten ook de 

luidruchtige grutto’s zich hier welkom. De boer houdt 

in zijn bedrijfsvoering volop rekening met deze ande-

re soort weide vogels. Zo worden de nesten goed be-

schermd. En met ‘gefaseerd’ maaien zorgt de boer 

voor een gevarieerd grutto – vriendelijk – weidelandschap. Ook vrijwilligers en onderzoekers hel-

pen mee aan een gezonde toekomst voor het bedrijf én de weidevogels. Gruttoboerderijen liggen 

in de goede weidevogelgebieden van Noord – en West – Nederland. Natuurvriendelijk platte-

landsbeheer gaat hier hand in hand met een verantwoorde en rendabele voedselproductie. De 

gruttoboerderijen delen hun ervaringen graag met andere boerenbedrijven. Ze laten met trots 

zien hoe de grutto en andere weidevogels, geholpen kunnen worden. Nederland – Gruttoland is 

een plan dat weidevogels een duurzame toekomst wil; geven. Gruttoboerderijen zijn daar een 

onderdeel van. Nederland – Gruttoland is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, Land-

schapsbeheer Nederland en de landelijke koepel van 

agrarische natuurverenigingen Boeren Natuur Neder-

land.    

 Jaap van der Starre                                                                                                                                                                                                   
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Ringen 
In het maart nummer van Onze Vogels zit al weer het bestelformulier om ringen te bestellen voor 2021. Ringen voor Europese cul-

tuurvogels en beschermde vogels kunnen alleen worden besteld door het volledig invullen van het daarvoor bestemde formulier. 

Daar moet ook de Latijnse naam worden ingevuld deze kunt u vinden op de website van de bond. Dit  formulier alleen gebruiken 

voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels, omdat ik deze formulieren weer moet opsturen naar de bond. Als u ook gewone 

ringen besteld moet dit op het gewone formulier worden ingevuld.    

 

Johan Koppert  

Monsterseweg 128  

2685 LL Poeldijk  

Tel. 06-81121961 ( na 17:00)  

johankoppert@hotmail.com  

 

 

Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht**). Wanneer u ringen voor “gewone 
vogels” en Europese cultuurvogels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à  

€ 2,50 verschuldigd. 
*) Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring. 
**) Een nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3 maanden na inschrijving ringen besteld worden. Tevens ont-
vangen nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestelling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier. 

Bestelperiodes 
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u 
nodig heeft. 

  Bestelperiode   uitlevering na 

Ronde 1  1 april- 5 mei   1 oktober 

Ronde 2  16 mei- 20 september  15 december 

Ronde 3  1 oktober- 20 januari  1 april 

Ronde 4  1 februari- 20 maart  15 mei 

 

Prijzen van de ringen Minimum aan-
tal 

Leden   

Prijs per stuk 

Gekleurde ringen 10 stuks € 0,21  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen 10 stuks € 0,36  

Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels* 10 stuks € 0,31  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde 
vogels*) 

10 stuks € 0,46  

Aluminiumkleurige ringen 10 stuks € 0,77  

Roestvrij stalen ringen 5 stuks € 1,78  

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra. 

mailto:johankoppert@hotmail.com
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