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Dol op roodborstjes
Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en te goed van vertrouwen. 
De kat heeft de roodborst helaas al snel te pakken. Het zijn bovendien 
grondbroeders, en dus een makkelijk prooi voor belagers. Een belletje 
om de hals van de kat zou kunnen helpen. In onze tuin zie ik vaak een 
roodborstje rondscharrelen, altijd alleen. Dit vogeltje is super territo-
riumgericht en verdedigt zijn directie omgeving met volle overgave. 
Niet omdat het een mallepietje is, maar omdat het hem helpt te over-
leven. Roodborsten hebben namelijk hun territorium hard nodig om 
genoeg insecten te vinden, zodat ze niet verhongeren. Daarom zullen 
ze andere roodborsten die in hun leefgebiedje komen bevechten en 
direct verjagen. 

Het is dan vooral de rode borst die 
bij andere soortgenoten de agressie 
opwekt. En die aversie tegen rood 
zit zo diep in de aard van de rood-
borst, dat het ook geen rood speel-
goedautootje of andere voorwerpen 
zoals een rode bal accepteert. Als het 
vogeltje de eigen weerspiegeling 
ziet, dan wordt het helemaal te dol. 
Ze zetten daarbij hun rode borstve-
ren op.
Die afschuw van rood is ook met-
een de reden dat de jonge rood-
borsten bruin zijn. Op die manier 
worden ze tenminste niet aange-
vallen door hun eigen ouders. Die 
ouders hebben het in het broedsei-
zoen al moeilijk genoeg met zichzelf.  
 
De eerste keer dat een vrouwtje zich 
vertoont in het gebied van een man-

netje, valt hij haar onmiddellijk aan. 
Zij probeert zich dan in te houden en 
hoopt dat hij zijn vergissing inziet. Zijn 
territorium wordt dan tijdelijk even-
tjes in tweeën gedeeld, want samen 
voedsel zoeken is echt uitgesloten. 
Meestal maken roodborsten hun nes-
ten goed verborgen op de grond. In 
de winter trekt een deel van de rood-
borsten naar warmere streken in Euro-
pa, waar meer eten te vinden is. Ook 
vogels uit noordelijke en noordooste-
lijke streken trekken naar het zuiden 
en komen zo in Nederland terecht. 
Het lijkt dan alsof het roodborstje 
een standvogel is en geen trekvogel.  
 
In Zuid-Europa is in de winter wél 
voldoende eten te vinden voor rood-
borsten. Dat is het voordeel van weg-
trekken in het koudere seizoen. Dat 
maakt een barre tocht ondanks ver-
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dwalen, slecht weer, aanvaringen met 
ruiten, hoogspanningskabels, wind-
molens, vliegtuigen, illegale jacht en 
uitputting toch het risico waard. Scan-
dinavische roodborsten blijven vaak 
hangen in Nederland. Het is hier toch 
ietsje warmer. Er is dus meer te eten 
en het is een stuk minder ver vliegen. 

Het worden spannende weken in het 
komend najaar. De roodborst uit uw 
tuin gaat op weg naar Spanje of Por-
tugal, of er arriveert er juist één uit 
Scandinavië. Soms merkt u niks, dan 
blijft uw roodborst in uw verbeel-
ding lekker op dezelfde plek. Weten-
schappers bestuderen al tientallen 

jaren hoe de trekkers gebruikmaken 
van hun waarneming van het mag-
neetveld van de aarde. Een studie 
gepubliceerd in het wetenschappe-
lijke tijdschrift Nature, is een belang-
rijke stap om beter te begrijpen hoe 
vogels hun weg vinden in het lucht-
ruim. De roodborstjes weten niet hun 
precieze locatie tijdens het vliegen, 
maar kunnen wel een perfecte route 
uitzoeken naar warmere en koudere 
gebieden. Daarbij maken ze gebruik 
van een soort kompas in het oog.

Roodborstje. Foto Gerda Bekker-Visser.

Ongedwongen en verantwoord sporten
Fitcircuit begeleidt iedereen die op een ongedwongen en verantwoor-
de manier wil sporten. Hier kun je sporten in een ruimte die niet mas-
saal is, maar juist kleinschalig en persoonlijk. Bij Fitcircuit krijg je nog 
echt aandacht, tips en begeleiding. Of je een beginnende of gevorderde 
sporter bent is niet belangrijk. Het circuit is geschikt voor mensen van 
alle leeftijden en aan elk niveau aan te passen.

Interval-circuittraining
Er wordt een 30 minuten durende 
interval-circuittraining aangeboden 
waarin spierversterkende oefenin-
gen worden afgewisseld met con-
ditionele oefeningen. Elke oefening 
duurt steeds 50 seconden. Het cir-
cuit wisselt elke twee weken. De 
kans dat trainen saai wordt, is op 
deze manier erg klein.

Efficiënt voor iedereen
Door het korte trainingsprogram-
ma kun je efficiënt trainen in rela-
tief weinig tijd. De toestellen zijn 
gebruiksvriendelijk en 100% veilig 
voor de gewrichten. Iedereen, van 
elke leeftijd, kan dit circuit doen. Je 
hoeft de toestellen niet in te stellen 
op hoogte of met gewichten. Je kunt 
dus meteen starten. De zwaarte of 

intensiteit van elk toestel bepaal je 
vervolgens zelf. Door de oefeningen 
te versnellen, verhoog je de weer-
stand op het apparaat en andersom. 
De tussenliggende oefeningen zijn 
eveneens aan te passen aan ieders 
eigen niveau.

Kom eens kijken
Zoek jij de motivatie om te trainen? 
Wil je weer lekker in je vel komen te 
zitten en wil je dit in een ongedwon-
gen omgeving doen? Kom langs bij 
Fitcircuit in De Kwaker! 
Maandag- tot en met vrijdagoch-
tend geopend van 8.45 uur tot 12.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.fitcircuit.nl.


