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Ringenbestelling over 2019
De ringen zijn in 2019 Zwart
Voor een nieuw lid kan eenmalig zonder extra kosten een spoedbestelling worden verricht.
In alle andere gevallen moet bij een spoedbestelling per ring 1 euro extra worden betaald.
In elke ronde moet 2.50 euro administratiekosten worden betaald.
Bestel dus zoveel mogelijk in één ronde.
Gekleurde ringen
€ 0,21
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
€ 0,36
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*
€ 0,31
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese
cultuurvogels en beschermde vogels*)
€ 0,46
Aluminiumkleurige ringen
€ 0,77
Roestvrij stalen ringen
€ 1,78
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1, - per ring extra.

Denk erom : Bij beschermde vogels uw Burgerservicenummer en het aantal
kweekkoppels vermelden aan de ringencommissaris.
Ringenjaar 2019
Bestelronde 1
Bestelronde 2
Bestelronde 3
Bestelronde 4

Besteldatum
t/m 5 mei 2018
t/m 20 september 2018
t/m 20 januari 2019
t/m 20 maart 2019

Uitleverdatum
Na
1 oktober 2018
Na
15 december 2018
Uiterlijk 1 april 2019
Uiterlijk 15 mei 2019

Tel: 0223-634910
Industrieweg 7
info@fameuswonen.nl

Fax: 0223-668059
1785 AG Den Helder
www.fameuswonen.nl
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Nieuwjaarsspeech Voorzitter 08 Jan 2019
Beste mensen, we leven inmiddels al weer acht dagen in het jaar 2019
De meeste van U heb ik al gezien en gesproken, maar toch wil ik iedereen nog een keer het
allerbeste wensen voor het jaar 2019. en ik ben er zeker van dat ik dat namens mijn mede
bestuursleden van KANARIA mag doen.
Laten we nu eerst met z’n allen het glas heffen op een voorspoedig en vooral gezond 2019!
Bij een Nieuwjaar speech is het traditie om eerst terug te kijken op het jaar wat achter ons ligt.
Een ieder van ons zal zo zijn/haar diepte punten en hoogte punten kennen of herkennen van het
afgelopen jaar. Laten we vooral de mooie momenten koesteren!
Onze Onderlinge tentoonstelling 2018 was dit jaar voor het eerst in de nieuwe showroom van Jan
Groet. Het was voor ons passen en meten, een nieuwe opzet bedenken om het een ieder naar de
zin te maken. We konden helaas niet spreken van een record aantal ingezonden vogels, dit jaar
beter zou ik zeggen als optimist.
Er werden door diverse leden ook in het afgelopen jaar mooie resultaten geboekt op diverse
andere tentoonstellingen en tijdens de COM-Mondial te Zwolle.
Ons lid Willem Lebbe wist een 3e prijs te behalen met een kanarie in de zwart serie klasse D76
(Noir Intensief et Schimmel Jaun) . Willem, klasse , van harte gefeliciteerd !
We hebben het qua ruimte en gastvrijheid bij de Volkstuinen ook dit jaar weer prima getroffen, we
danken onze gastheer Jan Dienaar daar hartelijk voor.
Op deze nieuwjaarsborrel is nog een bijzonder gegeven te vermelden.
We hebben enkele jubilarissen onder ons midden nl; Gerrit Dikken 60 jaar lid, Huib van Gessel 50
jaar lid en Gerrit Balkema 25 jaar lid. Heren gefeliciteerd!!
Ook dank aan een ieder die zijn of haar bijdrage geleverd heeft om Kanaria gezond te houden;
Mijn mede bestuursleden Koos van Cassel, Willem van Gulik, Willem Hoogendijk, Volkstuinen
Texelstroom voor hun gastvrijheid, Jan Nijsten voor de bekende porties vis, Marian voor onze
loterij op de clubavonden!
Onze adverteerders en sponsoren onze donateurs, leden en vrijwilligers.
De website van KANARIA wordt goed bezocht, de teller staat op 10546 bezoekers met als topper
83 bezoekers op een dag.

WIJ ZIJN VOOR ELKAAR EN NIET TEGEN ELKAAR” EN KANARIA
IS VAN ONS ALLEMAAL !!!!!!!!
Was getekend:
Aulvin Mac Rooy

Nieuwjaarsreceptie 2019
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Contactblad van de Vogelvereniging “KANARIA” te Den Helder
Samenstelling bestuur
Voorzitter
A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
info@kanaria-denhelder.nl

Wnd. 1e Secretaris

Penningmeester

A.R. Mac Rooy
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp
secretaris@kanaria-denhelder.nl

J.C.T. van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Tel. 0223-620755
penningmeester@kanaria-denhelder.nl

2e Secretaris

2e Penningmeester

Vacant

Vacant

Materiaalcommissaris

Ringencommissaris

W.van Gulik
Billitonstraat 47
1782 CE Den Helder
Tel.0629129231
willemvg50@gmail.com

W.J. Hoogendijk
P. Korffstraat 40
1785 JG Den Helder
Tel.0223-631833

Redactie
A.R. Mac Rooy
J.C.T. van Cassel

Heeft u vragen over:
Kleurkanaries :

W.J. Hoogendijk

0223-631833

Postuurkanaries :

G. Dikken

0227-591890

Tropische vogels :

J.P. Bügel

0227-591597

Parkieten en grondvogels:

U kunt zich opgeven bij het bestuur

Advertenties / clubblad:

J.C.T. van Cassel
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Februari
Jaargang 83
Het bestuur van de vogelvereniging Kanaria nodigt U allen uit tot het bijwonen van de
jaarvergadering welke gehouden zal worden op dinsdag 12 februari as. aanvang 20.00 uur.
Onze locatie de ’Volkstuinen Texelstroom”, Texelstroomlaan 3, Tel 613539.
Leden worden verzocht vóór 20.00 aanwezig te willen zijn.
Om diefstal op de tuinen te voorkomen wordt de poort om 20.00 uur gesloten.
Agenda ledenvergadering 12 februari 2019
1. Opening
2. Notulen contactavond 11 december 2018
3. Mededelingen
4. In- en Uitgaande post
5. Tuincentrum Den Helder
6. Voorstellen,stemming en bestuursverkiezing
7. Pauze met verloting
8. Jaarverslag secretaris
9. Verslag penningmeester
10. Verslag kascontrolecommissie
11. Jaarverslag ringencommissaris
12. Jaarverslag materiaalcommissaris
13. Benoeming kascontrolecommissie
14. Bestuur bestaat uit:
Voorzitter
A.R Mac Rooy
1e Secretaris
A.R Mac Rooy
e
2 Secretaris
Vacant
1e Penningmeester
J.C.T van Cassel
e
2 Penningmeester
Vacant
Materiaalcommissaris
W.van Gulik
Ringen Commissaris
W. Hoogendijk
15. Bestuursverkiezing
16. Beleid 2018
17. Rondvraag
18. Sluiting

Aanwezig
Afwezig

Aftredend / herkiesbaar 2019

:13 leden en belangstellende
: G. Dikken

1. Opening
Welkomstwoord van de voorzitter.
2. Notulen ledenvergadering 13 november 2018
Er was een dubbele aanwezigheidsmelding de goede melding moet zijn:
3. Mededelingen
Komen aan de orde bij punt 4 en 5
4. In- en Uitgaande post
Diverse correspondentie met het districtsbestuur over de wereldshow, opgave is ook mogelijk
handmatig.
Ruud Kok organiseert in maart weer een busreis naar Zwolle inschrijven mogelijk tot 5 maart
via Wil Groot (email). Prijs €17.50 inclusief entree
Nog geen bericht van dhr. Vermooten gehad er is wel contact geweest met dhr.Balkema begin
volgend jaar meer hierover.
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Horizontaal:
1 Braziliaanse dans 6 nadeel 11 oever 14 buit 15 inzet 16 Japanse parelduikster
17 ternauwernood 18 beschermd natuurpark 20 immuun 22 kleine kerkelijke groep
23 plant 24 patroon 25 kunstvezel 29 vaste koper 31 kwijtschelden 33 hetzelfde 37 lusthof
38 afgemat 39 talent 40 mannetjesgans 41 voetballer 44 transpiratievocht 46 standpunt
47 bijzonderheid 50 bitterheid 51 bijnaam 52 redder 58 mededeelneemster aan een maaltijd
60 militair hoofddeksel 61 kunstwerk 62 soort schaatsen 63 Afrikaans
dier 64 mannetjeshond 65 oogje van garen 66 onkruid.
Verticaal:
1 naaldboom 2 behoeftige 3 soort hond 4 keten 5 golfterm 6 sierdek op een bed 7 destijds
8 kalmte 9 Spaanse uitroep 10 samendrukken 11 oplettend 12 soort viool 13 niet doen
19 stichten 21 kampeerverblijf 24 op dat toekomstige tijdstip 25 werpanker 26 toespraak
27 slotwoord 28 zaag met een smal blad zonder eind dat over wielen loopt 29 rode biet 30 bereide
dierenhuid 32 loopvogel 34 Spaanse schilder (surrealist) 35 kortstondig 36 beenderinhoud 41 blad
papier 42 niet breed 43 groep wielrenners 45 Europese bizon 47 bedrijver 48 keur 49 fijn
weefsel 50 scheidingslijn 52 ploegsnede 53 voedsel 54 Japanse rijstdrank 55 grote waterplas op
de heide 56 moesplant 57 spoorstaaf 59 gevangenis

Oplossing puzzel december 2018: spotvogel
Rijk:
Animalia (Dieren)
Stam:
Chordata (Chordadieren)
Klasse: Aves (Vogels)
Orde:
Passeriformes (Zangvogels)
Familie: Acrocephalidae
Geslacht: Hippolais (Spotvogels)
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5. OTT 2018
De OTT liep en was goed verzorgd.
Minpuntjes:
Kooien voorkant knap achterkant heeft aandachtnodig, er zijn teveel herkenningspunten te
zien die naar de inzender verwijzen.
Berichtgeving in de kranten en op lichtborden:
Catalogus: 2e prijs kooi 103 moet kooi 106 zijn (op de website staat de verbeterde catalogus)
6. Pauze met verloting
Oplossing puzzel december: Spotvogel winnaar, na loting, M. van Cassel-Moerland
Tijdens deze pauze worden er foto`s gepresenteerd van de OTT 2018. Makers foto`s zijn T.
Nijsten, Klina en Aulvin .Macrooy en Marian van Cassel.
7. OTT 2018
De penningmeester geeft een financieel overzicht van de OTT 2018
8. Vogelpraatje
Aanwezige leden geven hun wel en wee over onze hobby.
9. Rondvraag
Jan Nijsten: Zoekt een pop gould zwartkop naturel.
G.Balkema: Heeft sierduiven te koop
Dhr. Duinkerken: Heeft 2 stel Norwich en 3 mannen te koop.
(op moment van plaatsing zijn zij al verkocht)
10. Sluiting
Om 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis en prettige
feestdagen en tot 8 februari op de nieuwjaarsreceptie.

Jaarvergadering 12 februari 2019
Onze jaarvergadering is weer actueel, ons clubblad zal op een andere datum bij U op de deurmat
liggen dan U gewend bent, zie daarvoor ons Huishoudelijk Reglement :
Artikel 24
De algemene jaarvergadering wordt elk jaar, in de maand februari, gehouden.
Op de agenda voor deze vergadering moeten de
navolgende punten voorkomen:
a) jaarverslag van de secretaris
b) rekening en verantwoording van de penningmeester
c) verslag kascommissie
d) bespreking beleid bestuur
e) vaststellen van de begroting
f) bestuursverkiezing
Artikel 25
Voorstellen van de leden, hetzij voor een algemene
ledenvergadering of een algemene jaarvergadering, moeten minstens 14 dagen tevoren schriftelijk
worden ingediend bij de secretaris.
Den Helder 15 Jan 2019
Voorzitter Vv Kanaria
A.R Mac Rooy
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Koos van Cassel
Balistraat 17
1782 CH Den Helder
Hobby kweker van:
Gould Amadine en Tropen
Kw.Nr. : 3JYJ
Tel.
: 0223-620755
Bichinow
E-mail : j.van.cassel@quicknet.nl

Jan Nijsten
Louisehof 2
1781 RS Den Helder
Kweker van:
Japanse meeuwen, Kanaries
Mozambique sys, Raza`s
Kw.Nr. : PJ67
Tel.
: 0223-617965
E-mail : tm.bak@quicknet.nl

Aulvin Mac Rooij
Middelzand 3251
1788 EG Julianadorp Den Helder
Hobby kweker van:
Goulds Amadines en Tropen
Kw.Nr. : HV86
Gould
E-mail : info@kanaria-denhelder.nl

A,M Dikken
Primulastraat 19
1777 XB Hippolytushoef

Kweker van : Lizard
Kw.Nr: L695
E-mail: amdikken@quicknet.nl

Jurrie Bügel
Slingerweg 39
1777 AE Hippolytushoef
Kweker van : Bichenow,
Spitsstaard amadine,
Diamantvink,Dwergrietvink
Dorna astrilde, Masker grijs
Forbes gordelgras,rietvink,
Maskeramadine
Roodkop en driekeuren pap.Amadine.
Kw.Nr.: W795
Tel.:06-15345639

Blauwfazantje

Lizard

G. Dikken
Bijlstraat 54
1777 GH Hippolytushoef
Kweker van : Postuur kanaries,
Five Fancy, Japan Hoso,
Raza Espagñola.
Kw.Nr.: FE74
Japan Hoso
Tel.:0227-591890

Willem van Gulik
Billitonstraat 47
1782 CE Den Helder
Kweker van : Goudvinken,
Barmsijs en Europese sijs
Kw.Nr.: 0SRE
Tel.:0629129231

Goudvink

Denk om uw ringenbestelling 2019
Bestelronde 3

t/m 20 januari 2019

Uiterlijk 1 april 2019

De NBvV. vraagt u in uw eigen belang en in het belang van andere leden
zich strikt aan deze regels te houden
W.J.Hoogendijk
P.Korffstraat 40
1785 JG Den Helder Tel.0223-631833
BSN blijft verplicht op te geven bij de bond bij bestelling ringen beschermde vogels.
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Jubilarissen Vv.Kanaria NBvV.

Gerrit Dikken 60 jaar

50 jaar
Tony Schoonhoven

Huib van Gessel

Gerrit Balkema 25 jaar
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De Modelbouw &Treinen
winkel van de Noordkop

Nieuw
DHL afgifte punt
Lego onderdelen
Pasfoto’s !
Dealer van oa;

Fleischmann
Roco
Humbrol
Ulhenbrock
Busch Kibri

Marsdiepstraat 397A
1784AH Den Helder
06-46343925
Openingstijden:
Maandag T/M Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Faller

Piko

Tekno

Siku

Märklin
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Oplossing puzzel december 2018
De spotvogel bereikt een lengte tussen de 12 en 13,5 cm en een vleugellengte van 69 tot 85 mm.
De soort heeft grijsgroene bovendelen en kop, een lichtgele buik, wenkbrauwstreep en oogring en
een vrij duidelijk zichtbaar bleek paneel op de vleugel. De poten zijn loodgrijs van kleur. Heeft net
als de gelijkende orpheusspotvogel(Hippolais polyglotta) een vrij opvallende kopvorm, met een
hoekig voorhoofd en een hoge, ronde kroon. De orpheusspotvogel heeft echter kortere vleugels en
eerder bruingrijze poten. Het bleke paneel op de vleugel zorgt bij de spotvogel voor een dieper
contrast en is bij de orpheusspotvogel minder opvallend.[4] Kan qua verenkleed ook met
een fluiter (Phylloscopus sibilatrix) of jonge fitis (Phylloscopus trochilus) verward worden, maar
deze soorten hebben een ander silhouet en missen de karakteristieke kopvorm van de
spotvogel.[5]De spotvogel staat bekend als een insectivoor. Hij zoekt zijn voedsel in het gebladerte
van bomen en struikgewassen en vangt zijn prooi soms op een vliegenvangerachtigewijze. Ze
eten hoofdzakelijk insecten en spinnen. Maar voordat de najaarstrek begint wordt de
voedselopname gevarieerder en eten ze ook bessen.[5]Het legsel bestaat meestal uit 4-5 (soms 37) bruingevlekte, roze eieren. De eieren worden gedurende 13-15 dagen geïncubeerd door het
vrouwtje en soms een korte periode door het mannetje. De legperiode bevindt zich tussen eind
mei en begin juli. Na het uitkomen worden de jongen nog een week lang bebroed door het
vrouwtje. Het mannetje zorgt dan voor de aanvoer van voedsel. Na 13 à 14 dagen vliegen de
jongen uit. De jongen zijn dan vooral in de boomtoppen te vinden en worden nog ongeveer 10
dagen door de ouders gevoerd. De eieren worden gelegd in een stevig, komvormig en goed
verborgen nest. Het nest bestaat uit mos, gras en schors en wordt verweven met haartjes en
stukjes plantenwortel.[2]Het aantal spotvogels in Europa wordt geschat op 1.5 miljoen broedparen
en in Rusland tussen de 2.5 en 5 miljoen broedparen.[2][5] De verspreiding van de spotvogel reikt
van Noordoost-Frankrijk en de Benelux, door Centraal-Europa en delen van Scandinavië en het
zuiden van Finland, oostwaarts tot aan de Irtysj t.h.v. Omsk en de
rivier Ob t.h.v. Tomsk en Novosibirsk. De zuidelijke grenzen van het verspreidingsgebied liggen
in Zwitserland, Oostenrijk, het noorden van Slovenië, Servië en Bulgarije en de Krim. Van daaruit
verplaatst de zuidgrens zich in noordelijker richting ter hoogte van Dnjepropetrovsk in Oekraïne en
de middenloop van de Wolga en Oeral in Zuid-Rusland. Heeft ook een disjunct voorkomen rondom
het zuidwestelijke deel van de Kaspische Zee.[2]
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TUINCENTRUM DEN HELDER HOVENIERSDIENSTEN

TRIMSALON DEN HELDER

WOONTRENDS

Openingstijden:
Ma 12.30 tot 17.30u.

Di. t/m vrij. 09.30 tot 17.30u.
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Za. 09.30 tot 17.00u.

Texelstroomlaan 1, 1784 EA Den Helder Telefoon: 0223 618 858
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Overwintert vooral in de tropische delen van Zuidelijk Afrika. Wordt vooral gevonden in het oosten en
zuiden van Congo-Kinshasa, het zuiden van Oeganda, het zuidwesten van Kenia en West-Tanzania,
zuidelijk tot aan het midden van Namibië, Botswana en het noorden en oosten van Zuid-Afrika. De meeste
Europese broedvogels verlaten hun broedgebieden tussen eind juli en begin september. Siberische vogels
blijven waarschijnlijk tot aan midden augustus. De trekroutes liggen voornamelijk in het
oostelijke Middellandse Zeegebied en veel vogels trekken door Italië en via het Kaspische Zeegebied. Tot
aan begin oktober kunnen zich spotvogels in Zuid-Europa bevinden. Doortrek door de noordelijke tropische
gebieden zoals Tsjaad en Nigeria vindt in de regel plaats tussen augustus en midden september en gaat
verder door met name Congo-Kinshasa en Zambia. Spotvogel komen tussen eind oktober en december
aan in hun verwinteringsgebieden in Zuidelijk Afrika. Sommige vertrekken weer aan het eind van februari,
maar de meeste blijven tot eind maart. Tussen eind maart en eind april passeren veel vogels opnieuw
Congo-Kinshasa. Veel vogels pauzeren in Noord-Afrika, waar hun aantal piekt tussen eind april en begin
mei. De aankomst in Centraal-Europa is doorgaans vanaf de tweede week van mei. In Noord-Rusland
en West-Siberië komen ze pas tussen eind mei en begin juni aan.[2]Kan soms erg algemeen zijn en in
optimale loofhoutgebieden werden dichtheden van 1 paar per hectare vastgesteld. Vanaf het eind van de
20e eeuw is de spotvogel sterk afgenomen in Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland. Hij is in de
noordelijke gebieden daarentegen sterk toegenomen, zoals in Denemarken, Zweden, Finland en WitRusland.[2][5] In Nederland en Vlaanderen neemt het aantal spotvogels sinds de jaren 1960 en 1970 af.
Tussen 1984-2004 bedroeg de achteruitgang 85%. De sterkste afname is vooral waargenomen in
loofbossen, waar de soort met 95% afnam. In agrarische gebieden nam de soort met circa 50% af.[6] Rond
2007 broedden er nog ongeveer 21.000 paar in Nederland.[7] Door de langdurige afname is de spotvogel in
2004 als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst gezet. De soort staat niet op de Vlaamse Rode Lijst en
als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.[1]
De vogel leeft voornamelijk in halfopen landschappen en loofopslag aan de rand van vochtige gebieden.
Zulke plekken kunnen ooibossen, populierenplantages, fruitboomgaarden, essenbronbossen,
begraafplaatsen en parken en tuinen met dicht struikgewas zijn.[8] In Nederland broedt de spotvogel vooral
in houtwallen, elzensingels en boerenerven.[6] In het Peelgebied bleken de vogels een sterke voorkeur te
hebben voor braamstruiken om hun nest in te bouwen. Ook in de vlier werd vaak genesteld.[9]
De zang is snel, luid en gevarieerd. Er worden veel imitaties van andere (vogel)geluiden in verwerkt, maar
karakteristiek voor de spotvogel is dat er altijd een nasaal gie gie... in terugkomt. Ook de roep van de
spotvogel komt hier vaak in terug. Herhalingen (vaak 2-4) komen vaker voor dan bij
de bosrietzanger (Acrocephalus palustris) en het tempo ligt lager dan bij deze soort.[4] Opvallend is dat er in
de overwinteringsgebieden ook wordt gezongen. Dit gebeurt meestal in februari of maart na
de ruiperiode en dient mogelijk om ook daar territoria te bezetten.[2] De roep is een vrolijk, driedelig teh-tehlüüit. Brengt ook af en toe een klikkend tekk ten gehore. Wanneer angstig kan een herhaald te te
te..worden gehoord.[4]
Analyse van de zang in Tsjechië door Jůzlová en Riegert (2012) wees uit dat de spotvogel 76.2% van de
tijd geluiden van andere soorten nabootst. In totaal imiteerden de tien onderzochte mannetjes 42 andere
vogelsoorten, met een gemiddelde van 27 soorten per individu. Daarvan werden
de boerenzwaluw (Hirundo rustica), merel (Turdus merula), torenvalk (Falco tinnunculus)
en kramsvogel (Turdus pilaris) het meest geïmiteerd. Daarnaast werd ook de zang van waarschijnlijk
exotische vogelsoorten nagebootst, maar dit bedroeg slechts 0.15% van de totale onderzoekstijd. Ook werd
een mechanisch geluid vastgesteld (0.05% van de totale onderzoekstijd).[10]
Bronnen, noten en/of referenties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

↑ Omhoog naar:a b (en) Spotvogel op de IUCN Red List of Threatened Species.
↑ Omhoog naar:a b c d e f g (en) Kennerley, P. & Pearson, D. (2010). Reed and Bush Warblers. Geraadpleegd op 10 september 2015.
↑ Sovon Vogelonderzoek Nederland (2015). Spotvogel: Verspreiding & trends. Geraadpleegd op 11 september 2015.
↑ Omhoog naar:a b c (en) Svensson, L. et al., 2009. Birds of Europe: Second Edition, HarperCollins Publishers Ltd, Londen (Verenigd Koninkrijk).
↑ Omhoog naar:a b c d (fr) Muséum National d'Histoire Naturelle (2015). Hypolaïs ictérine, Hippolais icterina (Vieillot, 1817). Geraadpleegd op 11 september 2015.
↑ Omhoog naar:a b Sovon Vogelonderzoek Nederland (2015). Spotvogel: kenmerkende zangvogel van erven verliest terrein. Geraadpleegd op 10 september 2015.
↑ SOVON Spotvogel: Verspreiding en aantalsontwikkeling in Nederland
↑ (de) Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, 2014. Atlas Deutscher Brutvogelarten, Linsen Druckcenter GmbH, Kleve
(Duitsland)
↑ Vogelwerkgroep de Peel (2012). 9 jaar broedbiologisch onderzoek aan de Spotvogel . Geraadpleegd op 12 september 2015.
↑ (en) Jůzlová, Z. & Riegert, J. (2012). Vocal mimicry in the song of the icterine warbler, Hippolais icterina (Sylviidae, Passeriformes).
Geraadpleegd op 11 september 2015.
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