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Jaargang 22 nr. 5, december 1988

Van de Redaktie
Na de jongste aanvulling op het Huishoudelijk Reglement van de VWG (zie
Korhaan nr. 3, 1988) leek het ons nuttig om dit H.R. nog eens in zijn geheel
in de Korhaan af te drukken. U vindt het helemaal achterin, zodat het desgewenst gemakkelijk uitneembaar is.

Inzenden kopij.
De kopij voor de eerste Korhaan in 1989 kunt U nog tot uiterlijk 31 januari
naar Wim Duurland sturen. Die gaat daarna met vakantie en blijft een poosje
weg. Stuurt U daarom van begin februari tot 15 april alles voor de Korhaan
naar Henk Hardon, Frans Halslaan 38, 3741 PG Baarn.
Dan rest ons nog U allemaal prettige feestdagen toe te wensen en een
voorspoedig 1989 met veel leuke vogelwaarnemingen.

Programma

Zaterdag

7 jan.

Wandelexcursie Bergse pad en Dammerkade.
We verzamelen op het parkeerterein van de R.K.Kerk te Ankeveen om 9.00 uur.
De excursie staat onder leiding van Ronald Sinoo en Rick
van den Akker. Laarzen en evt. wat te eten en drinken meenemen

Donderdag

26 jan.
—■

.

Vanavond om 20.00 uur zal de heer Philippona uit
Kraggenburg ons in de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg
146 te Hilversum, het een en ander vertellen en laten
zien over grazende vogels in de winter.
Dit is naar aanleiding van de brochure "Grazende
vogels op boerenland."
Hierin wordt ingegaan op allerlei factoren van grazende
vogels, zoals: 'nemen de aantallen vogels toe' en
'zitten er alleen in Nederland zo veel vogels'. De
brochure geeft ons een ander beeld op problemen die
grazende vogels kunnen veroorzaken. Aan bod komen de
ganzen, zwanen, Smient en Meerkoet.

Zondag

29 jan.

Ochtendwandelexcursie Einde Gooi en omgeving.
We verzamelen op de parkeerplaats tegenover het Vliegveld
Hilversum, om 8.30 uur.
De excursie staat onder leiding van Paul van de Poel.

Zaterdag

11 febr.

Dagexcursie

Zeeland.

We verzamelen om 6.00 uur op het Oostefspoorplein in Hilversum, en de excursie staat onder leiding van Yves Vogel
Eten en drinken meenemen.
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Donderdag

23 f'ïbf. Lezing over de Waterral.
"Meer gehoord dan gezien. Schuw en veelal 's nachts
aktief." Althans, dat staat in de boeken, als wij het
hebben over de Waterral (Rallus aquaticus).
Over deze watervlugge en aan ondiep water gebonden
vogelsoort zal de heer G.H.J.de Kroon uit Gorinchem
deze avond een lezing met dia's houden.
De heer de Kroon, die de Waterral gedurende 20 jaar
bestudeerd en geobserveerd heeft, zal ons een beeld
schetsen van de Waterral in relatie tot de leefomgeving en de gedragingen, evenals de verspreiding van
de Waterral in het algemeen en in Nederland, de leeftijd,
de voedselkeuze en de verplaatsingen in verband met de
seizoenswisselingen.
Vele bijzonderheden zullen de revue passeren, gelardeerd
met prachtig illustratiemateriaal.
De lezing wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simon
Stevinweg 146 te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
26 febr.

Ochtendexcursie Arkemheensepolder.
We verzamelen om 8.00 uur op het Oosterspoorplein in Hilversum. Excursieleider Adri Vermeule.
Eventueel laarzen en wat te eten en te drinken meenemen.

Vrijdag

3 mrt.

Avondwandelexcursie rondom Kasteel Groeneveld te Baarn.
We verzamelen om 21.00 uur voor het Kasteel, Uw auto kunt
U naast het Kasteel op de parkeerplaats parkeren.

Zaterdag

11 mrt.

Ochtendwandelexcursie Naarderbos en omgeving.
We verzamelen om 7.00 uur bij de patattent aan het begin
van het Naarderbos.
U kunt als volgt in het Naarderbos komen, met de auto
richting Lelystad net voor de Hollandsche Brug de afslag
Muiderberg, aan het eind van de afrit rechtsaf. De patattent is direkt aan Uw linkerhand.
De excursie staat onder leiding van Adri Vermeule.

Zondag

Donderdag

16 mrt.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering zal
Carla Holzenspies vertellen over haar ervaringen met
Kauwtjes. Ook zal zij een aantal ziektebeelden van
vogels om het huis behandelen. Deze kennis heeft zij
opgedaan in de tijd dat zij een vogelhospitaal aan huis
had.
Maandag

7-8-9

27 mrt.

apr.

Deze 2^ e Paasdag gaan we fietsen door de Eempolders.
We verzamelen om 8.00 uur bij het raadhuis van Eemnes.
De excursieleiders zijn; Ronald Sinoo en Rick van den Akker
Trek warme kleren aan, en neem wat te eten en drinken mee.
Voorjaarsweekend Ameland.

Wilt U mee naar dit Vogelrijke eiland, neem dan zo snel
mogelijk telefonisch en/of schriftelijk kontakt op met
Joke.Dotterbloemln.39, 3742 ED Baarn, 02154-18804. En maak
de beraamde kosten van f70,- over op giro nr. 2529179 t.nv,
penm. VWG 't Gooi e.o. Slauerhoffstr. 6 Weesp, met vermelding Voorjaarsweekend Ameland.
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Opgave en betaling dienen voor 1 maart 1989 uiterlijk binnen te zijn, (op girorek.van de VWG.gestort) zo niet dan
is deelname aan het weekend uitgesloten!

Bij onvoldoende aanmeldingen wordt het bedrag met f10,verhoogd!
We verzamelen op het Oosterspoorplein (achterkant station
Hilversum) om 15.00 uur.
Wil iedereen die niet naar het Oosterspoorplein komt dit
meteen doorgeven aan Joke, en neemt u een auto mee dit ook
graag even vermelden, dit i.v.m. mensen die niet in het
bezit zijn van een auto en graag mee willen rijden naar
Holwerd vanaf het Oosterspoorplein.
We kamperen in de kampeerboerderij "De Westhoek",- in Buren
Meenemen; Verrekijker, slaapzak, handdoek+washand,thermoskannetje voorzien van uw naam op de kan en op de deksel, warme kleding, muts, wanten, regenkleding, laarzen,
brood voor vrijdagavond en zaterdagmorgen.
De boot vertrekt voor zover nu de tijden nog geregeld
zijn vanaf Holwerd om 19.30 uur.
Men dient ruim (3/4 uur van te voren) aanwezig te zijn
bij de haven, dit i.v.m. de kaartverkoop (kortingskaart).
Maandag

Donderdag

Zaterdag

10 apr.

27 apr.

29 apr.

Werk-kontaktavond.
Om 20.00 uur bent u weer van harte welkom in de Godelinde scholengemeenschap te Naarden.
Op deze laatste lezing van het seizoen zal de heer
Binsbergen uit Rijswijk ons alvast een beetje in een
vakantiestemming brengen. Om 20.00 uur in de Goede
Herderkerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum, begint
de heer Binsbergen met zijn verhaal over Mallorca.
Naast dia's van vogels op de voorjaarstrek (april/mei)
van onder andere Steltkluut, Monniksgier en Visarend
zal hij ook plaatjes tonen van het landschap en van
orchideeën.

Wandelexcursie door Duin en Kruidberg (Haarlem-Zandpoort).
Wilt U mee met deze excursie, geef u zo snel mogelijk op
telefonisch en/of schriftelijk, er kunnen maar 25 mensen
mee.

Excursieleider is Frans de Boer, boswachter van dat mooie
duingebied.
Uw lidmaatschapsbewijs van Natuur Monumenten moet u meenemen, en de kosten zijn f2,- per persoon.
Zaterdag

6 mei

Wandelexcursie Oppad en Kromme Rade.
We verzamelen om 6.30 uur bij het begin van het Oppad.
U kunt dit bereiken door vanaf de Vreelandse weg de brug
over te gaan richting s Graveland, daarna direkt weer
de eerste brug links over, iets rechtdoor en daar is het
Oppad.
De excursie staat onder leidng van Rick en Inge van den
Akker.
'

19-20-21

mei

Zelfverzorgings kampeer weekend in Zuid Limburg.
We kamperen weer op camping Oosterberg, Julianastr.25

te Epen.
We maken er een wandelweekend van, dus wie meegaat,moet
goed kunnen wandelen.
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Opgeven, zo snel mogelijk, vermeld u er bij of u in het
bezit bent van een tent ja of nee, en probeer onderling
anders alvast iets te regelen wat dat betreft.
Voor 1 maart opgeven telefonisch en /of schriftelii'k bij
Joke.
Meenemen; tent
laarzen, regenkleding, kampeeruitrusting, thermoskan, verreki jker.kampeerbewijs.
Het is een zelfverzorgingsweekend, dus U zorgt zelf voor
,

Uw eigen eten.

Kosten; tent f2,-, auto f2,-, f3,50,- per persoon p.d.
Vertrek op vrijdag 19 mei om 13.00 uur vanaf het Oosterspoorplein in Hilversum. Hoe bereikt u de camping in Epen,
Vanaf Hilversum via Utrecht en Eindhoven richting Maastricht aanhouden tot aan de afslag Aken, afslag Simpelveld. Richting Gulpen/Vaals, Gulpen aanhouden tot afslag Mechelen. In Mechelen richting Epen aanhouden.
In Epen (na de scherpe bocht) eerste weg rechts, na de
kerk omhoog (JUlianastr.). Bij het Golden Tulip Hotel
naar links, de camping oprijden.
Zaterdag

3 juni

29-30 10-1 11

Fietsexcursie langs de Vecht.
We verzamelen bij de Kartonfabriek van Meurs om 7.00 uur.
Meenemen; brood en drinken voor de hele dag, evt. regenkleding en bandenplak spul.
Najaarsweekend Ameland.

Bestuursmededelingen
Nieuwe leden:

Mw. M.Bakker
Mw. B.van Bladeren
A.Blommestijn

Mw. H.van Daal
Mw. M.Knol
Mw. E.J.Krol
Mw. M.de Lange
N. Rempe
Mw. Ch.van Saarloos
R. Thomas

Werkdroger 1 (dienstw.)
Kapittelweg 254
Olijkeweg 9
Duivenvoorde 16
Noordereinde 11
Pr.Bernardlaan 12
Corn.Evertsenstraat 36
Jonkerweg 23
Pr.Bernardlaan 12
Vosseveldlaan 13

1251
1216
3764
1275
1243
1405
1215
1217
1405
3768

CM
JP
CX

Wegastraat 29

1223
1272
1200
6824
1411
1009

CN
PN

DB

Laren
Hilversum
Soest (hsgn)
Huizen

NC 's-Graveland
CN Bussum (hsgn)
LS Hilversum
PM Hilversum
CN Bussum
GK Soest

Adreswijzigingen:
A. Brandon

NJN, distr.6 't Gooi
NJN Afd. Hilversum
H.van Oosterhout
Mw.J.N.D.Westeneng
NOU, bibl.
Mw.H.Schaap

Bikbergerweg 56

Postbus 1729
Velperweg 138
Pr.Margriethof 5
Postbus 4766
p/a Elshove, Ericaweg 11

HN

Huizen
Hilversum
Arnhem

BV

Naarden

BS

AT

1272 CR

Wijzigingen:
H.Hardon, was huisgen.lid,

P.J.M.Maas, Olijkeweg

Hilversum

wordt gew.lid. Tel.02154-23549

Amsterdam

Huizen

Q2152-

53338
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Opgezegd:

Mw. A.Bensdorp
Mw. A.Brouwer
Mw. R.Douglas
B. Hennephof
M. Hinterding
T. de Jong
H. de Jong
J.G. Kluiters

Bussum
Bussum
Bussum
Soest
Hilversum
Huizen
Naarden

J. van Lunteren
W. Meijer
H. Muller
V. Muller
A. Schaap
W.H. Verkuylen
J. Zwolsraan

Hilversum
Amsterdam
Blaricum
Blaricum
Huizen
Delft
Bussum

Nw.Vennep
Oproep waterhoentelling

In de maand januari gaan we speciaal Uw aandacht vragen voor het
WATERHOEN en eigenlijk verwachten we dat ieder VWG-lid hieraan mee
gaat doen.
Deze waterhoentelling zal plaats vinden in het weekend van 14-15
januari a.s. en omdat we zo nauwkeurig mogelijk willen weten hoeveel
Waterhoentjes er in ons werkgebied rondzwerven is iedere waarneming
voor ons van waarde.
Voor degenen die ze echt willen zoeken enkele tips:
U kunt Waterhoentjes vinden in en bij vaarten met struikgewas en riet;
bij vijvers in steden en dorpen; bij kleine slootjes in de dorpsbebouwing;
bij boerderyen, boomgaarden, caravanterreinen en kwekeryen.
U kunt ze telefonisch of schriftelijk doorgeven, of als U wilt mondeling
op de werk/contactavonden of op de lezingen, aan:
Adrie Vermeule
Graaf Wichmanstraat 40
1222 BR Hilversum
tel.: 035-857492
Hij hoopt en verwacht heel veel van U te horen!!
Gevraagd:

een

contactpersoon (M/V) Natuurbescherming

Van belangstellenden voor deze funktie wordt gevraagd:
-

-

-

-

Belangstelling voor en enige kennis van de materie;
Bereidheid om zitting te nemen in de Stichting Leefmilieu,
om daar ook het vogelbelang mee te helpen verdedigen;

Hij/zij moet weten waarover hij praat als het over vogels gaat en
beschikken over enige feiten- en achtergrondkennis;
Bereidheid en voldoende kennis om bezwaarschriften te ontwerpen
en plannen te beoordelen.

De vergoeding bestaat uit veel en interessante kontakten op het
gebied van de natuur- en milieubescherming.
Belangstellenden voor deze funktie gelieven zich op te geven bij
het secretariaat van de vogelwerkgroep.
Gevonden
Op de telpost in het Corversbos is op 16 november 1988 een
plastic regenkapje voor een verrekijker gevonden.

Inlichtingen bij Y. Bosman tel. 03462

-

61744.
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Vogelkalender

1989

De bekende veertiendaagse vogelkalender van de Stichting Het Vogeljaar is
er weer. Aan de vijfentwintig kleurenplaten van veertien verschillende bekende vogelfotografen is weer bijzonder veel zorg besteed. Niet voor niets
heeft deze kalender de vierde plaats weten te veroveren bij de verkiezingen
van de beste kalender in Nederland.
Voor de prijs van ƒ 13,50 zijn ze verkrijgbaar bij:

Loes Hartog, B.Ingellaan 12, Ankeveen. Tel.035-61905
en bij;

Joke van Velsen Dotterbloemlaan 39, Baarn. Tel.02154-18804

Betaling

contributie 1989

Zoals gebruikelijk in december treft U bij dit nummer van de Korhaan weer de
jaarlijkse acceptgirokaart aan. Met het oog op de automatische verwerking
van Uw betaling verzoeken wij U dringend deze kaart inderdaad bij betaling van
Uw contributie over 1989 ook te gebruiken.

Cursus Vogelherkenning
Op 14 februari 1989 start de subgroep “Cursus” weer met de cursus Vogelherkenning. Ook dit keer verwachten wij velen die meer willen weten van en over
de vogels rondom het huis en in de directe omgeving.
In zes lesavonden en vier excursies nemen wij U mee naar de vogelwereld.
Deze cursus is voor een deel gericht op het voorjaarsgebeuren zoals nestbouw,
nestkasten, zang en balts.
Voor leden van de V.W.G. bedragen de kosten ƒ 20,- p.p.
We heten U welkom 14 februari a.s. in de Zuiderkerk, op de hoek van de
Ceintuurbaan en de Abr.Kuyperlaan te Bussum. Aanvang 20.00 uur.
Graag eerst even opgeven bij:
A.C.L. van Klaveren-van+Oord Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef.
Tel. 035-61426.

Ontdek-

eert ruemDe

voaei wereld I
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Vervolgcursus
Voor het tweede deel van de vervolgcursus zijn nog enkele plaatsen vrij.
De cursus wordt gehouden op 9 januari, 13 februari en 13 maart 1989 in
de Godelinde Scholengemeenschap, Tenierslaan 2 teNaarden.
Er wordt om precies 19.45 uur gestart, maar vanaf 19.30 uur kunt U al
naar binnen.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij U naar de Korhaan nr. 3, jaargang 1988, blz. 62 en 63.
In zijn algemeenheid worden de volgende onderwerpen besproken:
dagboek
tellen en schatten en
pluk- prooi- en pluisavond.
ƒ
10,- in totaal.
De kosten bedragen
Ook nu geldt weer dat er maximaal 50 personen kunnen deelnemen, dus
"Wie het eerst komt, die het eerst maalt".
Voor telefonische informatie kunt U terecht bij Yolande Bosman, tel.03462-61744
en bij Rick van den Akker, tel. 02153-83071.
Wilt U bij deelname onderstaand strookje invullen en opsturen naar
Yolande Bosman, Straatweg 90, 3621 ES Breukelen.
-

-

-

Yolande Bosman Dick Jonkers Fred van Klaveren
Ronald Sinoo Adrie Vermeule en Rick van den Akker

Naam:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Telefoon:
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Oproep
Sinds 1988 worden de gegevens van de nestkastcontroles door de subgroep
‘Nestkasten’ aangeboden voor invoer in het bestand bij SOVON.
Onze gegevens worden op jaarstaten of nestkaarten aangeleverd. De
controleurs sturen de gegevens, op bovenstaande wijze verwerkt of op de
speciale vogelwerkgroeplijsten, naar de subgroep.
Om ervoor te zorgen dat zowel de subgroep als S0V0N aan hun trekken
komen en er geen gegevens verloren gaan is een goede administratie een
eerste vereiste. Welk vogelwerkgroeplid biedt hulp?
De periode waarin het merendeel van de gegevens binnenkomt is september/
oktober.
Reacties naar de coördinator van de subgroep:

Dick Jonkers
Juffersland 16

3956
Telefonisch: 03434
of 02152
of 03434

-

-

-

TT

Leersum

51109
60456
52941 (kantooruren)

Nestkasthandleiding

In de recente succesvolle reeks NJN-uitgaven is een nieuwe loot aan de stam
verschenen. Het is de Nestkasthandleiding. Een leidraad voor het bouwen en
het gebruik van nestkasten voor onderzoek, natuurbescherming en educatie.
De eerste druk, een gestencilde uitgave, verscheen in 1972.
Deze tweede druk is geheel aan de eisen van de tijd aangepast. Het is een
paperback die 183 bladzijden bevat, waarin letterlijk alles wat met nestkastonderzoek te maken heeft beschreven staat. In het hoofdstuk 'Vroeger en nu'
wordt de historie belicht. Het waarom van nestkasten ophangen komt uitvoerig
aan de orde.

Het opzetten van een nestkastproject, de bouw van kasten en nestbescherming
worden beschreven. Controleurs zullen veel plezier beleven aan de hoofdstukken waarin broedgegevens, determinatie en gasten in de nestkasten worden behandeld.
Hoe een nestkastonderzoek moet worden opgezet, uitgevoerd en de gegevens
daarvan kunnen worden verwerkt vormt een minstens zo belangrijk deel van de
handleiding.
Het geheel wordt opgesierd door lanschapsschetsen, foto's en bouwtekeningen
van kasten en afbeeldingen van wat zoal aan vogels en gasten in de kasten
kan worden aangetroffen.
Al met al een handleiding waar controleurs veel profijt van kunnen trekken.
Noppert, F., P.Scheepers & J.D.Smits 1988 Bestkasthandleiding.
Een leidraad voor het bouwen en het gebruik van nestkasten voor onderzoek,
natuurbescherming en educatie. Tweede geheel herziene druk.
Jeugdbondsuitgeverij Utrecht.
Te verkrijgen door overmaking van ƒ 17,50 op giro 233040 t.n.v. Jeugdbondsuitgevery Hoogeveen.
Bij 10 of meer exemplaren 10% korting. De korting wordt later teruggestort.
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Verslag Subgroep Avifauna, 24 oktober 1988, Naarden

Aanwezig: A.Vermeule, D.Jonkers, W.Bindt, J.Domhof, J.Harder, R.v.d,Brink,
W.v.d.Brink, B.Dwars, N.Dwars, R.v.d.Akker, R. van Veen, B.Oosterbaan,
W.Duurland, F.v.d.Weijer, F.Beffers, J.Meyer, W.Wei;itjes, F. van Klaveren,
F.Hoes, J. de Wilde, P. de Jong, C.Westeneng, P.Olde Dubbelink.
Bericht van verhindering ontvangen van: Y.Bosman, R.Kole, J. de Jonge.

1.
2.

Adri Vermeule opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen welkom.
Geen ingekomen stukken.
J.Harder toont de brochure: "Gxaende vogels op
boerenland", uitgegeven door Centrum Landbouw en Milieu en de Landelijke
Adri herinnert nog
Ver. tot Behoud v.d. Waddenzee, te koop voor ƒ 5.
even aan de Vogeldag in Worraerveer op 29.10.
N.a.v. notulen vorige vergadering zegt Adri dat hij C.Westeneng en E.Disselkoen (beiden niet aanwezig) zal vragen hoe het met de Oeverzwaluwen
(punt 3) staat. (Zie verder punt 10 van deze notulen.)
D.Jonkers wil graag weten hoe het met de uitwerking broedvogelgegevens
staat (punt 4).Adri: Kortenhoef is een rapport geworden (moet nog genummerd), Eemnes is in de Korhaan gepubliceerd, gegevens Eempolder (H.Bardon) zijn nog niet binnen. Adri zal contact opnemen met H.Hardon.
M.b.t. gegevens Huiszwaluwen: zie punt 9 van deze notulen.
M.b.t. punt 12: Vierde kwadrant,zegt D.Jonkers dat het niet is uitgesloten
dat daar +_ 2200 woningen komen. Het is daarom belangrijk dat er NU wordt
geïnventariseerd. F.van Klaveren dringt erop aan dit zo spoedig mogelijk
in de Korhaan te publiceren.
Watervogeltellingen Gooi- en Eemmeer (A.Vermeule) lopen.
—.

3.

4.
5.

6.

Midwintertelling watervogels en stootvogels: W.Duurland doet het ook
dit jaar, maar moet er nog een teller bij hebben (weekend 14/15 januari

'89)
Te publiceren in de Korhaan, op de agenda vermelden en contactpersoon erbij
zetten.
Trektelpost Ccrvarsbos.(F. van Klaveren). Het punt is goed. De schatting is,
20.000 meer dan vorig
dat er tot nu toe zo'n 65.000 vogels overtrokken
jaar. 100 soorten. De oproep in de Korhaan "eens te komen kijken" heeft
te weinig respons opgeleverd (10 a 12 mensen). Op rustige momenten moet er
meer voorlichting komen aan "beginnelingen". Samenvatting proeftelling
vorig jaar is in de september-Korhaan verschenen, volledig verslag is
in kleine oplage nog beschikbaar, enthousiaste leden kunnen dit afhalen
op de telpost.
In 1990 zal een voorjaarstrektelling worden gehouden.
Bergeenden
(F. van Klaveren). In goede jaren waren er zo'n 120 broedparen, nu maar 30 a 40, waarvan 7 paar met jongen. Oorzaken achteruitgang
niet bekend: interventie van honden, katten, vossen en mensen verklaart
toch niet deze grootschalige achteruitgang. Er deden 28 tellers mee, van
8 van hen nog geen gegevens ontvangen. Verslag eind van dit jaar.
Volgend jaar tellen in 's-Graveland, Naarden en Laarder Wasmeer.
Knobbelzwanen (F.v.d.Weijer): Van 3 mensen moeten de gegevens nog binnen
komen. Frank zal contact met hen opnemen. Hij is wat huiverig voor stlppenkaarten (misbruik), maar Adri Vermeule en D.Jonkers vinden, dat er wél
gepubliceerd moet worden.
Huiszwaluwen (R.Kole). Adri neemt contact met hem op.
F.van Klaveren zegt dat voorlichting aan de boeren heel erg belangrijc is.
Gebleken is, dat door voorlichting (b.v. kleur van daklijsten) de boeren
enthousiast gemaakt kunnen worden om medewerking te verlenen. Als Jaap
Taapken geen voorlichtingsfolder voor landelijk gebruik maakt, zullen
wij een stencil maken, dat door tellers uitgereikt, resp. in de brievenbussen gedaan kan worden. J.Harder stelt voor om op de buitenkant van
folder/stencil een open plek te laten, waarop bewoners van woningen/boerb.v.
derijen waar Huiszwaluwen zijn, bijzonderheden kunnen vermelden
hoeveel nesten, "eerste zwaluw", etc. D.Jonkers zal J.Taapken bellen.
=

-

7.

8.

9.

,

Op een werkavond kan dit worden besproken met Rob Kole en tellers.
Adri neemt kontakt op met Rob.
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11.

Oeverzwaluwen.

C.Westeneng, inmiddels gearriveerd: Warandabergen is een
maal
paar
geteld. Er waren wel gaten, maar geen vogels. Bij Naarden
is ook geteld. D.Jonkers zegt, dat G.N.R. het beheer gaat doen, 3 paar
Oeverzwaluwen hebben er rondgezworven. F. van Klaveren zal contact opnemen met G.N.R. en advies geven. C.Westeneng belooft de zaak volgend jaar
veel serieuzer aan te pakken.
Horstermeer Rioolwaterzuivering moeten wij volgend jaar tellen.
Broedvogelinventarisatie Ccrversbos (A.Vermeule). De laatste gegevens
zijn juist ontvangen en Adri zal e.e.a, gaan uitwerken. Er is tot juni
geinventariseerd, maar dat had eigenlijk tot juli moeten gebeuren. Daardoor is misschien de Boomvalk gemist. Gegevens worden in rapport verwerkt,
dat ook naar Natuurmonumenten gestuurd moet worden.
Op de vraag van F.v.d.Weijer, of er nog witte plekken zijn, antwoordt
Adri bevestigend en het jaramere is, dat wij
bij bouwplannen e.d.
dan dus geen gegevens hebben. R.v.d.Akker zegt, dat makelaars een overzicht
hebben van "vrije bouwplekken" en het zou dus zinnig zijn deze soms
kleine stukjes het eerst te inventariseren. Voor volgend jaar bekijken wat
we hieraan kunnen doen. Rick zal het overzicht zien te krijgen
de nota
+

van Hilversum.

12.

Deze telling wordt samengevoegd met de
januari.
Midwintertelling watervogels en stootvogels. Aparte formulieren. Voor
de overgebleven plaatsen (waar dus niet i.v.m. de midwintertelling geteld
wordt, b.v, vijvers in Hilversum e.d.) moeten nog 5a 6 tellers komen.
Korhaan en op lezingen vragen.

13.

Nestkastproject. D,Jonkers deelt mee, dat dit goed gedraaid heeft.
1984
1987 is klaar en 1988 zal daaraan worden toegevoegd. Er zijn 4
nieuwe gebieden bijgekomen. Komend jaar zal gewerkt worden met nieuwe
typen nestkasten en sommige kasten zullen tot bepaalde datum worden dichtgeplakt. Gevraagd: Medewerkers en een administratiekracht voor na het

Waterhoentelling

-

14.

broedseizoen.
Er zal geprobeerd worden het Gierzwaluwdakpannenproject van de grond
te krijgen. Ontwikkelingsvergadering op 25 oktober. W.v.d. Brink en
B.Dwars dragen nog punten voor deze vergadering aan, resp. dakrenovatie
in Huiden en kolonie Langestraat Hilversum.
Ganzentellingen (niet alleen Eempolder, zoals abusievelijk in de agenda
vermeld). D.Jonkers zegt dat alle grote polders geteld moeten worden en
wel op vaste data, n.1. 12 en 13 november (Grauwe-,Brand- en Kleine Rietgans), 17 en 18 december (alle soorten), 14 en 15 januari (al gecovered door
de Midwintertelling watervogels en stootvogels), en 11 en 12 februari.
Eempolders worden al jaren elke 14 dagen geteld.
Gevraagd: Coördinator, die ervoor moet zorgen dat de formulieren binnenkomen en worden opge-stuurd. Kaartjes heeft Adri Vermeule. Bep Dwars biedt
zich als coördinator aan.

15.

Weidevogelinventarisatie Eempolder
Broedvogelinventarisatie dus. Verkaveling zal na de volgende zomer plaatsvinden en vóór het zover is, is
het dus belangrijk om de gehele polder te inventariseren. Gebeurt door Staatsbosbeheer en ze vragen tellers hiervoor. Territoriumkartering, april/mei,
.

3 keer. A.Verraeule, R.v.d.Akker, F. van Klaveren, W.Buurland. "Meelopers"
vragen op de volgende Avifaunavergadering, die in februari gehouden zal
worden.

16.

Rondvraag:

D.Jonkers brengt de persoverzichten van Staatsbosbeheer,
die op de tafels liggen
onder de aandacht. W.v.d.Brink wil weten hoelang Knobbelzwanen op de eieren zitten (35 dagen) en hoe lang ze blijven
zitten als de eieren geschud zijn ( tot 5 a 6 weken). Verder vraagt hij
wat er van nestbescherming terecht is gekomen. Jelle zegt dat Egelshoek
door een boer zelf is gedaan. W.v.d.Brink zal informeren in Huiden.
J.Domhof (nieuw lid) wil zich graag inzetten maar weet niet hoe. Op verschillende mogelijkheden gewezen.
Adri sluit om 21.50 de vergadering.
,
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Verhalen

over

Bonte Kraaien

Willem+K. Kraak
Inleiding.

Het overkomt mij vaak dat allerlei mensen onwennig reageren op het begrip
Bonte Kraai. Tot mijn verbazing weet men niet wat dat voor een vogel is.
En als ik dan voor de duidelijkheid zeg “Grijze Kraai” dan is men nog niets
wijzer geworden. Er bestaat dus een probleem. Niet onder vogelaars, maar
onder mijn vakgenoten, de classici. Of by oud-gymnasiasten wanneer ik een
lezing houd over vogels in de oudheid of iets dergelijks.
De Kraai in de klassieke oudheid.
De Raaf heet bij de Grieken 'korax', bij de Romeinen 'corvus'. De naam voor
de Kraai is in het Grieks 'koronè' (de o van de tweede lettergreep is lang)
en in het Latijn 'cornix'. Zagen Grieken en Romeinen verschil tussen Raaf en
Kraai? Mijn vakgenoten weten geen Raaf van een Kraai te onderscheiden
(om het nu even wat sinpel en grof te formuleren) en zy denken dus dat de
oude Grieken en Romeinen dat ook niet konden. Die gedachte is fout! Dat blijkt
uit een terloopse opmerking bij Plinius. Deze geleerde verzamelaar van feiten
en wetenswaardigheden schrijft over een Kraai die door een Romein uit ZuidSpanje meegenomen was naar Rome. Deze vogel baarde daar groot opzien, en wel
om twee redenen: de vogel kon een paar woorden latijn spreken en... hij was
helemaal zwart! Een beetje latijn lijkt mij voor een Kraai niet moeilijk. De
gewone roep "kraah" komt al dicht bij het latijnse woord cras (met lange aa
uitgesproken) dat 'morgen' betekent, de dag na vandaag.
Verbazingwekkend was ook het feit dat de vogel uit Spanje helemaal zwart
was, en toch geen Raaf maar een Kraai. Dat klopt. Spanje heeft geen Bonte
Kraaien in huis, niet als broedvogel en ook niet als wintergast. Uit Plinius'
toen, net als nu
woorden blijkt duidelijk dat Italië
domein was van de
Bonte Kraai. De Zwarte Kraai heeft in Europa een zeer beperkt gebied: Spanje,
Portugal, Frankrijk, Zwitserland, Engeland, België en Nederland, West Duitsland tot de Elbe.
Bij de schrijvers uit de klassieke oudheid staat het woord 'kraai' dus voor de
Bonte Kraai. Het broedgebied strekt zich uit over NoordMidden- en ZuidEuropa. Het omvat Ierland, Schotland, Scandinavië, Finland, geheel Oost-Europa,
in Midden-Europa westwaarts tot aan de Elbe met Denemarken. In het Zuiden de
eilanden Corsica, Sardinië, Sicilië; voorts de Povlakte en de gehele laars
van Italië, de Balkan, Turkije en zuidwaarts langs de Middellandse Zee tot in
Egypte. De farao's hebben alleen maar Bonte Kraaien gekend.
In de oudheid kwamen de Grieken al langs de kusten van Zuid-Frankryk en
Spanje voor handelsbetrekkingen en om hier en daar een havenstad te stichten.
Zo werd door hen Massalia (Massalia
het latere Marseille) gesticht.
en
de Zwarte Kraai ontmoet.
in
hebben
eventueel
Spanje
Frankrijk
In
zij
De toevoeging 'zwart' komt in het ons overgeleverde Oudgrieks nooit voor
bij de vogelnaam 'koronè'. Geen wonder. Ik neem aan dat zij bij vluchtige kennismaking deze Kraaien voor Raven hebben aangezien.
Grieks 'koronè' mag men dus altijd voor de duidelijkheid vertalen met 'Bonte
Kraai'. Het is toeval dat in het Oudgrieks maar één keer een kleuraanduiding
staat en dat is, zoals te verwachten, het woord grijs. Die toevoeging xJas
eigenlijk overbodig maar de komediedichter Aristophanes had volle vrijheid
om de kleur te vermelden.
-

-

,

=

Woordenboeken.
Het grote Engelse lexicon voor het Oudgrieks (Liddell & Scott) geeft
alsof
Hellas in Engeland lag
quasi zorgvuldig, uitgaande van de opvatting dat het
om een volledig zwarte kraai-achtige gaat: 'kraai, met inbegrip van bonte
kraai, tevens waarschijnlijk ook roek'. Daarbij komt nog een extra slordigheid:
de vermelde wetenschappelijke naam bij de laatst genoemde vogel is die van de
Zwarte Kraai! 'Crow (including the hooded crow, Corvus cornix, and probably
also the rook. C. corone)’.
-

-
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Gymnasiasten worden door hun schoolwoordenboeken voor Grieks en Latijn ook
niet wakker geschud. Er staat steeds alleen maar 'kraai' en nooit 'nonte

kraai'.

De verdwaling in de kraaien is in Engeland al begonnen in de zestiende eeuw
toen men het oud-Grieks kon gaan studeren. Men ging de originele teksten
lezen en behoefde zich niet meer te beperken tot latijnse vertalingen daarvan.
Zo verving ook de griekse tekst van het Nieuwe Testament de gebruikelijke

Vulgaat.
In het jaar 1544 verscheen een boek van William Turner. Het ging over de
vogelnamen in het Latijn bij Plinius en de overeenkomstige Oudgriekse bij
Aristoteles. De auteur was geen kamergeleerde, hij ging op reis naar Nederland,
Duitsland,, Zwitserland en Italië om bij beroemde geleerden en bij gewone
vogelaars informatie in te winnen over de oude vogelnamen, die hij tegenkwam
bij Aristoteles en bij Plinius.
Een wetenschappelijke studie, zoals deze, werd natuurlijk in de toen gebruikelijke wetenschappelijke taal, het Latijn, geschreven. Ik bezit een uitgave
uit 1903, door A.H.Evans, die naast de oorspronkelijke tekst een vertaling
in het Engels heeft geplaatst.
Het lijkt mij aardig uit die vertaling hier iets te citeren.
'Koronè, cornix, in English a crow, in German eyn krae and eyn kraeg.'
'The Crow is wholly black and is midway in size between a Daw and a Raven.'
De kraai is geheel zwart en in grootte tussen een kauw en een raaf.
'Korax, corvus, in English a raven, in German eyn rabe.'
Eigen ervaringen.

In de maand mei van het jaar 1949 maakte ik een rondreis over Sicilië.
Het was opwindend om daar op allerlei plaatsen bonte kraaien te ontmoeten.
Maar ik zag nooit meer dan twee exemplaren bijeen. Jonge vogels waren niet
meer bij de ouders. Wat ik zag vergeleek ik graag met de biologische aantekeningen van Aristoteles en diens school. 'Raven jagen hun jongen zodra
ze vlug zijn weg uit het broedterritorium' zo schrijft Aristoteles 'maar de
bonte kraaien voederen hun uitgevlogen jongen nog enige tijd lang, naast hen
vliegend.' Dat laatste klinkt wel grappig, maar het lijkt een misverstand.
Zo kan een beter geformuleerd mondeling bericht van een echte vogelaar uit
de oudheid bij het opschrijven misvormd zijn. Verder meldt Aristoteles dat kraaien
als aaseters ook graag de stranden opzoeken. Ze verblijven, zo schrijft hij,
graag in steden, het zijn geen trekvogels en ze blijven ook 's winters zichtbaar
.

Je moet er als Nederlander echt aan wennen de Bonte Kraai in broedparen
verspreid te zien het hele jaar door in de warme mediterrane landen, zelfs
zo zuidelijk als Egypte. In mijn jeugd kende ik de Bonte Kraaien alleen als
wintergast en troepsgewijs optredend. Maar dat was in Haarlem en omstreken.
Ik weet niet hoe ver Bonte Kraaien op herfsttrek uit de noordelijkste broedgebieden in Europa en uit West-Siberie doordringen tot in Midden- en Zuidoost
Europa. Ze zullen daar een minder opvallende verschijning zijn wanneer ze
blijven in het areaal van de Bonte Kraai, dus te midden van grijze soortgenoten,
dan in ons land, het areaal van de Zwarte Kraai. Tijdens de wintermaanden
en het voorjaar van 1949 was ik in Rome. Daar heb ik wel veel vogels gezien,
onder andere troepen Appelvink als wintergast en baltsvlucht van Europese
Kanarie in de lente, maar ik herinner me geen Bonte Kraaien.
Hoe was het in Haarlem?
Vooral het dagritme van de winterfasten viel mij op: elke avond weer zag je
troepen grijze kraaien over de stad trekken, richting ondergaande zon, op weg
naar slaapplaatsen in de duinen.
Op school, het Haarlems gymnasium, werd geen Aristoteles gelezen. Natuurlijk
niet, want Aristoteles behoorde niet tot de schrijvers die op het eindexamen
aan de orde kwamen. Wel kregen we een degelijke opleiding in het begrijpen en
vertalen van het oudste epos van de Grieken, de verzen van Homerus. Daarbij
genoot ik altijd als jeugdig vogelaar van de prachtige beschrijvingen van het
echt vliegen en je hoort zelfs
gedrag van vogels. Je ziet ze
letterlijk
-

-
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de roep van Kraanvogels. Maar je kwam ook voor raadsels te staan. Want wat
waren de 'zeekraaien' in de Odyssee?
Turner (1544) geeft een verkeerde oplossing van dit raadsel: hij denkt aan
de Bonte Kraai, die in Engeland ook wel 'zeekraai' of 'winterkraai' genoemd
werd. Maar hij twijfelt, want hij meent dat Aristoteles en Plinius deze vogel
niet kennen althans niet noemen.
'There is also a certain Sea Crow, which some call the Winter Crow, with
black head, tail, and wings and the remainder grey: but whether Aristotle
or Pliny ever saw this bird I am uncertain, for they have not mentioned
it in any place.'
Turner vergist zich. De Kuifaalscholver op de Egeische Zee komt eerder de
eer toe als 'zeekraai' door Homerus te worden genoemd. En wat de kraaien
betreft: Aristoteles kende geen andere kraai dan juist de Bonte Kraai. En
pas bij Plinius staat het vroegste bericht over de Zwarte Kraai.

Herfsttrek van Bonte kraai.
Vogeltrek-onderzoekers hebben ten aanzien van kraaientrek al vroeg baanbrekend
werk verricht in de eerste helft van onze eeuw, speciaal op het vogeltrekstation Rossitten in de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog.
Hier, op ongeveer 55 noorder breedte aan de kust van Litouwen, ligt het
grote, wijde Koerische Haf. Een landtong van kaal duinzand, ongeveer 96 km
lang, scheidt het Haf van de Oostzee. Hier waren de omstandigheden ideaal
om vogels te vangen en te ringen. Kraaien trekken overdag, ze onderbreken
de trek ter wille van nachtrust en om aangespoeld voedsel aan te pikken.
Bonte Kraaien trekken weg uit noordoost Europa en west Siberie in de algemeen
geldende trekrichting zuidwest. Die herfsttrek over land is nog nergens gestuwd en verloopt dus wel in zeer breed front. Maar de Oostzee vormt een
barrière evenals het Koerische Haf. Hier zijn de trekkende kraaien uit het
binnenland als het ware gestuwd in een trechter. De trek wordt hier dus een
massaal en bijzonder opvallend schouwspel. Op de landtong (= Kurische Nehrung)
werden al eeuwen lang Bonte Kraaien op herfsttrek gevangen in netten. Niet
ter wille van de wetenschap maar uit menselijke nood: om de honger te stillen.
Kraaienvangers plukten de vogels uit hun netten, maakten ze terstond dood
door ze stevig in de kop te bijten en brachten ze op de markt.
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In een boek van J.Thienemann, Vom Vogelzug in Rossitten (1931) staat een
foto van deze operatie. Zo ging dat daar vroeger voordat het trekstation
opgericht was. De bevolking heeft dus moeten leren dat het ook anders kon:
kraaien wel vangen, een ring om een poot doen, daarna ze weer laten vliegen.
In een publicatie uit 1932 kon al aangetoond worden uit de terugmedlingen
van geringde kraaien dat passanten langs de Kurische Nehrung terecht waren
gekomen in zuidoost Nederland, in midden België en zelfs in noord Frankrijk.
Er was ook een vondst in Friesland.
Ik vraag mij af hoe de resultaten van nieuwere gegevens er uit zullen zien.
Hoeveel Bonte Kraaien komen
naar schatting
nu in ons land overwinteren?
Een hoe groot percentage daarvan betreft vogels die vaste klant zijn van de
trekroute langs de Kurische Nehrung?
Hoe veel of hoe weinig Bonte Kraaien komen hier bij ons rechtstreeks uit
Zweden of Finland via Denemarken?
En een laatste vraag: worden langs het Koerisch Haf kraaien nog steeds (of
weer als vroeger) massaal gevangen terwille van consumptie?
-

Vogelen

-

op

Skylge (30/9-2/10

’88)

Dik Heuwekemeyer

Niet wetend wat ons te wachten stond stapten we in de haven van West-Terschelling op de fiets, richting Formerum. Van onze bagage (inclusief regenkleding) werden we verlost door de beheerder van de ‘Jonge Jan’.
Nauwelijks op weg begon het flink te gieten en dat hebben we geweten zonder
regenkleding! Gelukkig konden we onze natte kleren in de grote zaal van de
‘Jonge Jan’ te drogen hangen. Het was net een uitdragerij.
Onder het genot van een inmiddels traditioneel geworden kopje chocolademelk
maakte Joke de plannen voor de komende dagen bekend.
Met 48 man/vrouw sterk gingen we de volgende dag op stap, verdeeld in vier
assistent.
groepen met in elke groep een excursieleider
Groep 1: Dick; 2: Jelle; 3: Fred; 4: Adrie.
De groep waarin ik was ingedeeld bestond uit Adrie, Hans, Coby, Wim, Door,
Ben, Jan, Rob, Sigrid, Maarten, Mieke, Peter en Dik. Over deze groep gaat
in hoofdzaak dit verslag.
+

Zaterdagmorgen (1.10. *88). Het is heerlijk zonnig weer met laaghangende mistslierten boven de velden. In afwachting van het vertrek werd er al volop
naar vogels gekeken. Om 7 uur was het dan zover, met z'n allen achter Adrie
en Hans aan richting werk- en expositieschuur van het SBB. Het eerste gedeelte bestond uit wat bomen en struikgewas aan beide zijden van de weg.
Hans was er al meteen in, want hier was kans op klein spul. Hij deed dan ook
reuze zijn best dat voor ons te ontdekken, ofschoon wij natuurlijk zelf ook ons
uiterste best deden hem te vlug af te zijn, wat natuurlijk zelden lukte.
Bij de schuur het fietspad op richting Oosterend. Het was opvallend rustig,
zowel op de grond als in de lucht. Toch hebben we nog kunnen genieten van
een Kiekendief, zwevend boven de duinen, maar vraag mij niet of het een hij
of een zij was, of dat ie blauw, grauw of bruin was, want dat weet ik echt
niet meer.
Ook al lieten onze gevederde vrienden enigszins verstek gaan, toch hebben
we fijn genoten van het mooie weer, de stilte en het panorama tijdens onze
fietstocht naar Oosterend. Op een beschut gelegen plekje aan de waddenzeedijk bij de Wierschuur streken we neer.
Voor ons een prachtig uitzicht op het wad. Op de grens van land en water
stonden duizenden vogels opeengepakt te wachten om door ons te worden geobserveerd. Adrie had z'n telescoop dus niet voor niets meegesleept. Om de
beurt konden we via deze kijker genieten van de meest uiteen-lopende steltlopers en andere soorten.
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Na een lange stop vervolgden wij
dijk in westelijke richting. Hans
en ja hoor, op de afrasteringen
bekijken. Voor mij een belevenis,

onze weg via het fietspad onder langs de
was al enige tijd op zoek naar het Paapje,
die rond de weilandjes staan lieten zij zich
want ik had die krieltjes nog nooit bewust

gezien.

Op weg naar de lunch opeens een hevig lawaai in de kopgroep, want Hans had
een Ijsvogel gezien. Kijk, daar vliegt hij (maar het had ook een zij kunneri zyn)
riep Hans, lichtelijk over z'n toeren .Helaas hebben we hem niet allemaal
kunnen zien, slechts enkelen was het beschoren een schim van de Ijsvogel
op te vangen, maar desondanks: onze dag kon niet meer stuk!
's Middags hebben we onze tocht door de polder voortgezet en kropen we vaak
voorzichtig tegen de dijk op, in de hoop iets bijzonders te ontdekken. Omdat
de hele groep elke vogel bijzonder vond, hadden we geen klagen. Opvallend was
steeds het grote aantal Wulpen aan beide zijden van de dijk, ook de Koperwieken
lieten zich op de gehele route goed bekijken. Na veel zoeken ontdekte Adrie
eindelijk het mooiste steltlopertje van deze aarde "De Kluut"! Een groepje
van vijf stond op het wad ter hoogte van de Westerdyk. Wat is het toch een
schitterende vogel. Helaas stonden ze wat ver weg, maar de telescoop van
Adrie maakte veel goed. Ook stond daar een eenzame Grote Stern aan de vloedlijn lekker niets te doen. Dat gaf ons de gelegenheid hem eens rustig te bekijken. Er was zo veel te zien daar, te veel om op te noemen. Gelukkig is er
een soortenlijst gemaakt anders zouden jullie denken ze zien wel veel, maar
wat dan?

Ook kwamen we regelmatig soortgenoten (vogelaars) tegen en werden de waarnemingen uitgewisseld.
In de namiddag, op weg naar Formerum, viel er wat regen maar nu hadden we
er op gerekend want we zagen de bui al enige uren aankomen. Ook de ontwikkeling van zo'n bui is een schitterend gezicht en dan maar hopen dat hij aan
ons voorbij gaat.
Vermoeid maar voldaan keerden we terug naar de 'Jonge Jan'.
Joke had weer goed voor ons gezorgd, zuurkool met worst werd ons voorgezet.
Nou, we hebben het ons goed laten smaken.
's Avonds na de koffie weer op pad achter Adrie aan. In mijn onschuld dacht
ik aan de nachttrek, maar het werd een nachtkroeg in Hoorn, genaamd "De
Groene Weide". Aanvankelijk was het rustig in dit dranklokaal (want meer is
het eigenlijk niet). Tegen half elf was het echter stampvol. Op het laatst
stonden we op onze stoelen om de beroemde Terschellinger artiest 'Hessel'
te zien, want horen was geen kunst, de decibels overstemden onze gesprekken
totaal. Bussen vol jongelui werden er regelmatig aangevoerd en die probeerden
zich in de reeds volle kroeg te wringen. Het werd dus tijd voor ons om te
vertrekken. Ik vond het best leuk om dit eens een keer mee te maken, maar
voor mij hoeft het nu niet meer.
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Zondag

2 oktober.

Er was een kleine tegenvaller te melden, die naar later bleek gunstig uitpakte. We moesten namelijk de 'Jonge Jan' vóór 10 uur verlaten omdat er om
12 uur een nieuwe groep werd verwacht. Het was dus snel brood klaarmaken,
inpakken, schoonmaken en weg wezen.
Afgesproken werd dat iedere groep zijns weegs zou gaan en om uiterlijk 4 uur
moesten we dan in de haven zijn om de fietsen in te leveren. 'Jonge Jan'
(Bernard) zou daar dan klaar staan met onze bagage.
De tweede dag begon nog stralender dan de eerste. Nu ging het richting Hoorn,
want een andere groep had daar de vorige dag een Bladkoninkje gezien.
Natuurlijk was hij allang gevlogen, maar veel ander schoons hebben we mogen aanschouwen op deze toch nog vroege Zondagmorgen.
Na enig omzwerven via de duinen en het Hoornse bos zijn we naar het strand
gegaan om de zeetrek te bekijken. Dat is eigenlijk wat tegengevallen want we
misten onze Jan van Genten. Ze waren er wel, maar voor onze kijkers eigenlijk
wat te ver weg. Je moest echt een 'gevorderde' zijn om ze te kunnen herkenne.

Via het Hoornse- en het Formerummerbos zijn we de duinen ingestrokken, richting
natuurmonument "De Noordvaarder". Vlakbij paddestoel 20884 stalden we onze
fietsen en gingen verder te voet de polder in, richting paal 3.
Bij een niet nader genoemd duinmeertje hebben we gerust en weer van alles
mogen beleven. We hebben de Dodaars aan het werk gezien en zagen twee stootvogels die ondanks hun grote hoogte veel paniek zaaiden rond het meertje.
Op dit punt ontmoetten we ook de groep van Dick. Zij hadden een ontdekkingstocht ondernomen, dwars door het militaire oefenterrein.
Op de terugweg naar onze fietsen viel het ons op dat er zo veel Merels rondscharrelden in de bosjes langs het fietspad. (En de Koperwieken waren ook
weer van de partij).
In de haven zou ieder zijns weegs gaan, maar de groep Adrie kon er niet genoeg
van krijgen en vervolgden hun observatie bij het wad voorbij de zeevaartschool.
Duizenden vogels werden daar van dichtbij waargenomen en de Wulpen (en Grutto's)
waren weer in de meerderheid. Op tijd was iedereen weer terug in de haven,
waar alles zoals af gesproken verliep. Toch kwam er bijna een kink in de kabel
want door het prachtige weer waren er meer vakantiegangers bij de kade opgesteld dan de veerboot verwerken kon. Wij hadden mazzel, want onze groep kon
nog net worden toegelaten.Velen van ons hebben tijdens de overtocht, ondanks
de drukte op het dek, nog kunnen genieten van een schitterende ondergaande zon.
Hoewel ik geprobeerd heb dit versdlag zo algemeen mogelijk te houden, zal
het jullie niet ontgaan zijn dat in hoofdzaak de excursies van groep IV werden
weergegeven, maar de sfeer van het week-end zal in dit verslag voor de meeste
deelnemers zeker herkenbaar zijn. Ik denk toch dat ik namens iedereen kan
zeggen: het was een zeer geslaagd week-end.
Hartelijk dank aan het bestuur van onze VWG, maar in het bijzonder onze Joke,
de onvermoeibare Adrie en Hans en de excursieleiders en assistenten van de
andere groepen. Wat hebben we weer veel geleerd, maar vooral ook genoten!
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Soortenlijst
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van het najaarsweekend Terschelling

Roodkeelduiker
43. Zilverplevier
Steenloper
Fuut
45 Bonte Strandloper
Dodaars
Drieteenstrandloper
Noordse Stormvogel
Jan van Gent
Kanoetstrandloper
Aalscholver
Oeverloper
Watersnip
Blauwe reiger
Wilde eend
50 Tureluur
Zwarte ruiter
Wintertaling
Groenpootruiter
Krakeend
Kleine jager
Smient
Middelste jager
Pijlstaart
Slobeend
Grote Mantelmeeuw
Kuifeend
Kleine Mantelmeeuw
Tafeleend
Zilvermeeuw
Zwarte Zeeeend
Stormmeeuw
Eidereend
Kokmeeuw
60 Drieteenmeeuw
Bergeend
Middelste Zaagbek
Dwergmeeuw
Grauwe gans
Visdief
Grote stern
Rotgans
Buizerd
Dwergstern
Noordse stern
Sperwer
Blauwe Kiekendief
Lachstern
Bruine Kiekendief
Holenduif
Grauwe Kiekendief
Houtduif
Velduil
Tortelduif
Torenvalk
70 Zwarte Kraai
Boomvalk
Bonte Kraai
Smelleken
Kauw
Fazant
Vlaamse Gaai
Waterhoen
Ekster
Waterral
Bonte Vliegenvanger
Meerkoet
Spreeuw
Scholekster
Grote Lijster
Kluut
Zanglijster
Grutto
Beflijster
Rosse Grutto
80 Merel
Wulp
Kramsvogel
Regenwulp
Koperwiek
Bontbekplevier
Tapuit
Goudplevier
Roodborsttapuit

1988
85

Roodborst
Paapje
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Veldleeuwerik
90 Boerenzwaluw
Huiszwaluw
IJSVOGEL
Duinpieper
Boompieper
Graspieper
Oeverpieper
Roodkeelpieper
Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart
100 Winterkoning
Goudhaantje
Fitis
Tjiftjaf
BLADK0NINKJE
Koolmees
Pimpelmees
Zwarte mees
*

Azuurmees

Matkop
110 Baardmannetje
Vink
Keep
Putter
Groenling
Sijs
Kneu
Barmsijs
Kruisbek
Huismus
120 Ringmus
Heggemus
IJsgors
Rietgors
Geelgors
Zwartkop

Op de soortenlijst, gemaakt op Terschelling, staat "Azuurkoolmees", maar
naar mijn mening bestaat deze soort niet. Waarschijnlijk wordt bedoeld de
"Azuurmees", een uit Rusland afkomstige dwaalgast.
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IJmuiden 30-10-88
Ron van den Brink
De excursie naar de pier van IJmuiden op 30 oktober 1988 begon met een uitzonderlijk fraaie zonsopgang: ’n fel-oranje gloed, onderbroken door donker
dreigende wolkenpartijen. Een schouwspel waarbij onwillekeurig “Morgenstimmung”
van Grieg je gedachten binnensluipt.
Met z’n tweeen, de rest van de groep was nog niet gearriveerd, namen we maar
vast een voorproefje op wat er te zien zou zijn. Aan het begin van de pier
zwom een eend-achtige; een IJseend, vond ik, aangezien ik de vorige avond
bij wijze van huiswerk alles wat er eventueel gezien zou kunnen worden in m’n
Bruun-gidsje had opgezocht. Huiswerk goed gemaakt hoor, de later gearriveerde
excursiegangers beaamden m’n vondst en konden haar ook uitgebreid bewonderen!
Aan het begin van de pier week het gezelschap even uit naar een strandje,
om de daar aanwezige
vogels te bekijken. Veel meeuwen en een enkele Drieteenstrandloper. Deze had ik al eerder uitgebreid kunnen bewonderen (weekend
Terschelling bijv.) dus ik ging maar vast weer terug naar de pier. Net te
laat, want daar aangekomen vertelden enkele andere vogelaars (de Zuidpier
is een soort Kalverstraat voor vogelaars en vissers) dat er zojuist een
Pestvogel voorbij was gekomen. Wel zat er nog een Zwartkopmeeuw, een Drieteenmeeuw met z’n zwarte pootjes en een geringde Zilvermeeuw tussen de vele Zilvermeeuwen, Storm-, Grote Mantel- en Kokmeeuwen.
Toen iedereen weer bij elkaar was ging de club de eigenlijke pier op en zag
in de loop van dé wandeling, de pier is zo'n 3 kilometer lang, diverse soorten
en maten vogels langs zwemmen, duiken en vliegen. Een Sperwer bijvoorbeeld
poseerde even op de stenen en vloog vervolgens vlak langs ons, richting
vaste land. Twee Goudhaantjes scharrelden naar de kust. Op zoek naar bomen?
Op het water: in totaal vier Roodkeelduikers, één Zwarte Zeeeend, drie Toppereenden, veel Eidereenden, waarvan 2 mannen in prachtkleed en één totaal gesloopt. Waarschijnlijk in de nylondraden van de "sport"vissers terecht gekomen....
Boven het water; een Dwergmeeuw en zo'n vijftig Steenlopers.
Einde pier. Even de zee afturen en weer terug naar af. Zat er nu wel of niet
een Roodkeelpieper tussen de vele Oeverpiepers? Ik durf het niet te zeggen,
of toch wel..?
Op de terugweg vlogen de meeste excursieleden als een haas op de koffie met
gebak af en misten zodoende nog het een en ander. Ronald Sinoo bleef wat
achter en ik vond dat hij wel zó lang bleef staan, dat er wel iets bijzonders
moest zitten, dus nog maar honderd meter teruggelopen. Een Roodhalsfuut, jawel.
Even verderop vloog iets kleins weg, ook maar even kijken: een Kleine Alk, ook
leuk. Tot slot vloog vlakbij het paviljoen een Houtsnip op en pas toen we die
uitgezwaaid hadden zochten ook wij de warmte van de kachel op.
Dag pier, tot de volgende keer.

Wandelexcursie Egelshoek 13 November 1988
Nico Klippel
Nog even zaterdagavond het weerbericht afgewacht; de voorspelling is redelijk:
mogelijk zonnig, mogelijk een bui en matige wind. Dus alle kans om veel te
kunnen zien en reden om definitief te besluiten aan de excursie mee te doen.
Van vorige excursies en inventarisaties ken ik het gebied als interessant,
dus voor de zaterdag op tijd naar bed.
Zondagmorgen, op weg naar de verzamelplaats, het gevoel krijgen dat het Gooi
in nevelige sfeer geheel voor mij is. Uitslapen is best lekker, maar je mist
wel wat.
Ben benieuw wie de excursieleider is; staat namelyk niet aangegeven in De
Korhaan; zal wel goed komen. Bij het opdraaien van de parkeerplaats bij het
vliegveld zie ik Nico en Bep Dwars staan. Dat zit dus al goed. Als later ook
Fred en Yolande opdagen en zich ontpoppen als de excursieleiders zit het
dubbel zo goed. Wachtend op de parkeerplaats wordt al een leuke waarneming
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gedaan. Een groep overtrekkende Rietganzen. Het verschil in roep t.o.v. de
Grauwe Gans (minder rauw) wordt meteen uit de doeken gedaan.
Als uiteindelijk de groep van start wil gaan (bestaande uit 15 personen, wel
wat klein, maar daardoor wel zo effektief) wordt eerst nog het startpunt
verlegd, zodat niet de weg langs het vliegveld gevolgd hoeft te worden maar
een meer landelijk weggetje. Dit landweggetje, eigenlijk een zandpad, draagt
zelfs nog een naara; de Huydecoopersweg.
Het landweggetje voert langs het landgoed Einde Gooi, waardoor aan de ene
kant bospercelen en aan de andere kant wat open landschap voorkomt. Uitgelegd
wordt dat dit soort overgangsgebieden altijd ideaal is voor waarnemingen en
dat niet alleen beperkt tot de vogels.
Zodra de groep op weg is zijn de specifieke bosvogeltjes te horen en in de
meeste gevallen ook te zien, zij het soms in een flits. Waargenomen worden
de Boomklever, -kruiper, diverse mezensoorten. Goudhaantjes en Vinken.
De weg voert ook langs militair terrein, waar gewezen wordt op een groot
grauw gebouw, dat destijds door onze oosterburen zou zijn neergezet om als
excercitieruimte te kunnen dienen (konden ze lekker stampen; zal wel lekker
gegalmd hebben). Nu schijnt het als normale sporthal in gebruik te zijn. De
grote berg zand die er naast ligt duidt er echter op dat het leger het hierbij
in de diepte zoekt. Misschien voor een winterslaap?
Bij het wat meer open terrein trekt een groep Grauwe Ganzen en Aalscholvers
over. De Aalscholvers zijn door het andere silhouet wel te onderscheiden van
de ganzen. Volgens Fred komt deze gemengde trek ook bij andere
soorten voor.
Waarschijnlijk zal de "vliegcadans" overeenkomen.
Op het eind van het weggetje belanden we op de Kanaaldijk en wordt richting
Breukeleveen gegaan. Dat de beschutting van het bos wordt verlaten is meteen
voelbaar. De aanwezigheid van een aantal cracks blijkt uit het localiseren
van een Barmsijs in een groepje Sijzen en even later van Putters in groepjes
Vinken, die hier rondzwerven. Het zal nog wel even duren voordat mijn oren
hierop getraind zijn. Ook kunnen duidelijk groepjes Koperwieken en Kramsvogels
worden gezien. Dit gebied is voor de excursie gekozen omdat het voor de
trekkende vogels werkelijk het "einde van het Gooi" met haar begroeing betekent voordat de sprong over het open weidegebied gemaakt moet worden.
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Hierdoor is er altijd sprake van enige stuw of aarzeling voordat de oversteek
begonnen wordt. Dit wordt later tijdens de wandeling duidelijk gedemonstreerd,
als de begroeing langs de weg westwaarts af buigt. Wij als wandelaars moeten
deze route wel volgen, maar de diverse trekkertjes blijken vrijwillig voor
deze omweg te kiezen.
Het open terrein zuidelijk van het vliegveld naderend, wordt medegedeeld
dat er mogelijk Waterpiepers waargenomen kunnen worden. Het gebied blijkt al
enige jaren in trek te zyn bij deze wintergast en het schijnt een van de weinige
plekken in het Gooi te zijn waar de soort wordt gezien. En ja hoor; nadat voor
de afwisseling in het "Utrechtse" nog wat roofvogelsoorten worden gesignaleerd, zoals een aantal Buizerds, een Havik, een Sperwer en een TV (Torenvalk),
worden in het grijzige licht wat pieperachtigen bij een raodderpoeltje gezien.
Na enig getuur en met de hulp van een doorbrekend zonnetje kunnen ze gedetermineerd worden: echte Waterpiepers! Het verschil met de gewone Graspieper:
groter en een grijzere en minder gespikkelde borst en buik, is duidelijk te
zien.
Voor de afwisseling vliegt er nog een Witgatje op. Het gebied blijft vol verrassingen. De kreet "Patryzen" wordt gehoord en acht pluizenbollen op een
omgeploegd veld zijn zichtbaar. Die zie je helaas ook steeds minder.
Als bij het naderen van de eendenkooi Fred mompelt dat er misschien ook Bosuilen
gezien kunnen worden, is het dan ook geen echte verrassing meer als ook deze
voorspelling uitkomt, maar ondanks dat, toch leuk om twee Bosuilen langdurig
op hun slaapplaats te kunnen observeren. Voor mij is het de eerste waarneming
van deze soort. Vaak genoeg gehoord, maar nog nooit in het "echt" gezien.
Het enige tijd oog in oog staan met een jonge ree in de bosjes rond de eendenkooi is ook zo'n leuk moment. Het spoor was al eerder in de modder van het
voetpad gezien. Als later een dassen-prent gevonden wordt, worden we echter
snel uit de droom geholpen. Er blijkt van een hondespoor sprake te zijn.
Jammer, daar zijn er meer dan genoeg van.
In de omgeving van de eendekooi zien we nogmaals enkele Buizerds, een Havik
en een Sperwer. De Kraaien en Eksters zijn zo behulpzaam ons op hun aanwezigheid opmerkzaam te maken. Ook het alarmgedrag van de aanwezige Spreeuwen,
Koperwieken en Kramsvogels vormen een signaal.
De eendekooi betekent ook het einde van de excursie. Op de terugweg stevig
de pas erin; de voorspellingen van het KNMI dreigen ook uit te komen.
En zij krijgt haar gelijk ook, dus de kraag nog maar wat hoger opgezet, gelukkig maar voor even. De acht pluizenbollen zitten nog op hun akkertje.
De gemotoriseerde vliegbeesten nemen in aantal toe
maar
wel irritant
misschien heeft en behoudt dit gebied hierdoor haar wat ruige karakter, met
voor de vogels alle voordelen vandien.
Op weg naar huis de aandacht verdelen tussen de herinneringen aan een waardevolle excursie en het herfstlandschap.
De andere VWG-leden hebben toch wat gemist.
-

-

Blauwe Reiger verschalkt ongewone prooi
Ron van den Brink

Daags na de excursie Flevopolders reed ik met Tonneke (m’n vrouw/vriendin)
naar Eemdijk. Ik zou haar de Ooievaar laten zien, want je probeert je wederhelft toch wat interesse in de vogels bij te brengen. Na een tijdje zoeken
gaven we het op, hij was weg. We reden Eemdijk uit toen ik in een flits in
m’n linker ooghoek een witte vlek in een groen vlak ontwaarde. De Ooievaar.
Hij was er wel! Na een tijdje in stille bewondering de ijverige wormenverorberaar te hebben gade geslagen reden we richting Bunschoten-Spakenburg.
Twee Bonte Kraaien deed ons op de rem staan. Inderdaad, die had ze nog nooit
gezien (wie weet wordt ze nog eens lid) en ze vond ze prachtig.
Motor uit, raampje open en ik hoor een vreemd geluid. Een hoog, angstig
piepen. Met de kijker rondspeuren over de weilanden. Komt het van die Kleine
Zwanen daar? Uitgesloten. Nee daar, kijk nou, een Blauwe Reiger heeft een
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prooi te pakkeh, een vrij grote, althans lange. Een rat? Nee, het kronkelt
en duidelijk wordt een witte buik zichtbaar, een zachtbruine rug en een staart

met een zwarte punt, een Hermelijn!!
Hij heeft hem te pakken vlak achter de kop, maar weet er kennelijk geen raad
mee. Af en toe tracht de reiger met een zwaai de hermelijn achterover te
gooien, maar loslaten durft hij niet. Het kermende rovertje wringt zich in
alle bochten, maar weet niet los te komen. De reiger loopt rond met z'n
prooi, schijnbaar met de situatie geen raad wetend. Dan verdwijnt hij uit
?
beeld, waarschijnlijk in een slootrand. Zou hij
Jawel. Het gekerm verNa
enkele
de
reiger weer, een dikke, uitgerekte
stomt.
minuten (!) verschijnt
verraadt
Dood
door
z'n overwinning.
krop
verdrinking, naar ik aanneem.
Wat een schouwspel, hard weliswaar, maar een hermelijn heeft ook geen medelijden
met z'n prooien. Eten of gegeten worden!
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Flevopolders

Excursie

19-11-88

(vervolgcursus)
Om te voorkomen dat de naam van één en dezelfde schrijver te vaak in De Korhaan
opdoemt, schrijf ik nu eens een anoniem verslagje. Per slot van rekening zou
iedereen die mee geweest is dit hebben kunnen schrijven.
Zo’n twee dozijn VWG-ers doken zaterdag 19 november de Flevopolder in, over
de Oostvaardersdijk, de Knardijk en door de polder terug. Het was tamelijk koud,
maar het zicht uitstekend en het belangrijkste: volop vogels!
De zeven meegebrachte telescopen brachten de duizenden tafel- en Kuifeenden
levensgroot in beeld. Grote Zaagbekken en Nonnetjes, Brilduikers, Krakeend,
Wintertaling, Bergeend, Slobeend, Toppereend, alles was(s)er. Konden we
mooi de theorie van de vervolgcursus aan de practijk toetsen, vliegbeelden
genoeg, ook van Grauwe, Kol- en Brandgans.
Buiten de watervogels was er nog zat te zien. Het Smelleken, een vaak over
het hoofd geziene roofvogel (vanwege z'n gewoonte vlak boven de grond te
vliegen) was present. Heel leuk vond ik persoonlijk een grote groep Fraters
in een typisch dwarrelvluchtje. Of ze aan jojo's vast zaten.
Interessant al die Buizerds, hoewel die ene wel wat aan de grote kant is!
Consternatie, telescopen: Zeearend, jawel! Het begint al te wennen zo'n
vliegende deur in beeld, want vorig jaar was er ook één te zien.
Na een langdurige maar enthousiaste stop moet de karavaan voort. Dat dacht
je, daar beweegt iets groots. Wéér één? Zou kunnen! Weer consternatie,
telescopen. "Deze lijkt wat lichter", en volgens sommigen vloog de eerste
naar links. Vooruit, laten we het dan zo zeggen: we zagen één a twee
Zeearenden. Nu gaan we echt verder en ontdekken ergens in het polderland
een Sneeuwgans tussen de Grauwe Ganzen. Zwarte vleugelpunten en absoluut
géén oranje snavel, zoals bij de witte gans die vlak naast de Sneeuwgans stond.
Hoogstwaarschijnlijk betreft het een ontsnapt exemplaar want in de regel treffen we in Nederland geen Sneeuwganzen aan.
Ik besluit met het vermelden van een groepje dat in de rietrand voor ons uit
vloog, waarin iedereen weer een andere soort ontdekte, zoals de leuke Barmsyzen, een Keep, Fraters en een Putter. Na de excursie nog even naar Eemdijk
met Dick, Adrie en Frank om de ring van een daar verblijvende Ooievaar af
te lezen. Moeilijk als zo'n beest steeds opvliegt en verderop gaat zitten.
Het lukte dus niet helemaal, al kwam de vogel volgens Dick in ieder geval
uit Wassenaar, gezien het gele label aan de ring.
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en Enge- en Wijde Wormer
Fietsroute Jagersveld-Oostzanerveld-Twiske.
Dit zijn vijf fietsroutes langs de mooiste vogelplekjes in de Zaanstreek.
-

-

-

-

idem

jrg 12 no 3, juni 1988:
Broedvogels in het zuidoosten van Zaandam.

idem

jrg 12 no 4, augustus 1988:
Waarnemingen van Putters op een slaapplaats

DE KLEINE RATELAAR,
idem

jrg 10

-

Porseleinhoen.

no 3, augustus 1988:

jrg 10 no 4, oktober 1988.

KNIPSELKRANT, Stichting Kritisch Faunabeheer, jrg 13 no 3, juli 1988:
Bevat o.a. artikelen over ganzenjacht, hondsdolheid en vossen.
idem

jrg 13 no 4, september 1988:

Met o.a. artikelen over viswedstrijd politici en pers, het verzoek van
Vogelbescherming de jacht op 11 vogelsoorten te verbieden, vossen en

zeehondensterfte.
jrg 31 no 3, mei/juni 1988:
Fenologische waarnemingen in Zeist
Oostelijke Binnenpolder
Noorderpark 1986.

DE KRUISBEK, Vogelwacht Utrecht,

-

idem

jrg 31 no 4,

1983

-

juli/augustus 1988:

BroedBroedvogels van het bosreservaat Noordhout
Broedvogels van
vogels van produktiebos op de Utrechtse Heuvelrug
Invloed van het beheer in Amelisweerd op vogels
elzenbroekbos
Restauratie Landgoed Groeneveld: een gemiste kans!
Het beheer van
Sandwijck, een kwestie van samenwerken.
jrg 31 no 5, september/oktober 1988:
Kleine Canadese
Zoogdieren en vogels in de provincie Utrecht (19e eeuw)
Gans in Zeeland. Een echte Amerikaan?
Bos en bosstructuur

-

-

-

-

-

-

idem

-

LIMOSA

NOU/SOVON/Watervogels, jrg 61 afl 1, 1988:
Het jaar 1984: een apocalyptisch broedseizoen voor Kruisbekken in Nederland
Vlieghoogte en
Seizoengebonden terreinkeuze van Aalscholvers op Voorne
groepsgrootte van trekkende Graspiepers
Dichtheid van bosvogels in geDe populatiegroei van
Broedgegevens van de Ekster
ïsoleerde loofbosjes
de Turkse Tortel in Nederland
Mossel doodt Scholekster.
-

-

-

-

-

136
jrg 61 afl 2, 1988:
Doortrek in de
Aalscholvers met kleurringen uit de Oostvaardersplassen
Noordeuropese Grauwe Ganzen
loop van de dag in Twente, 14-21 oktober 1984
Verspreiding en voedselkeuze van overwinterende ganzen in
in Nederland
Broedsucces van enige kustvogels in een Zilvereen Zeeuws poldergebied
meeuwenkolonie
Terugmeldingskans van geringde Goudplevieren in relatie tot
Strenge winters en schommelingen van de
de strengheid van de winter
Boomleeuwerik in Nederland: een verband? Dioxinen in Aalscholvers uit

idem

-

-

-

-

-

-

-

het IJsselmeergebied.

jrg 11 no 2, juni 1988:
Verslag stoorvogel- en uilentelling (16 en 17 januari 1988)
Vogels
De wegtrek van
op het SOW (CAW)-vuilstartterrein in de Wieringermeer
Zwarte Sterns uit het IJsselmeergebied bij Mederablik in het najaar van 1987.
Natuur- en milieufederatie Wierhaven,

MEERKOET

-

-

jrg 11 no 3, oktober/november 1988:
Nestkastverslag 1988.

idem
MENS EN

NATUUR. IVN,

39

no 3,

zomer

1988.

jrg 39 no 4, herfst 1988:
Vlinders hebben een signaalfunktie

idem
MENS EN

jrg

Alpen aan de rand van de afgrond.

-

VOGEL. Belgisch informatieblad voor studie en bescherming van de Europese
Avifauna, jrg 25 no 4, december 1987:
Het "Sint-Amandsschoor"
de veldnota's: het geheugen van de ornitholoog
De neef uit Amerika ("beep-beep", de Amerikaanse Renkoekoek, LR)
De
Przewalskipaarden terug naar hun vaderland?
Uit het verleden: Reiger,
-

-

-

-

Roerdomp en Kraanvogels.

idem

jrg 26 no 3, september 1988:
Onze vogelopvangcentra:
Jacht en vogelvangst: de Vogels in het offensief
van de hak op de tak
Stads- en Boommussen.... meer dan zomaar mussen
-

-

-

Uit het verleden: Van mus tot straatmuziek
Stropers op het spoor
De jacht binnenste-buiten
Houtsnippen en jagen: geen gelukkige combinatie
-

-

-

bekeken.
DE MOURIK

idem

VWG Rijk van Nijmegen, jrg 14 no 2,
De broedvogels van Oploo in 1987

1988:

Broedvogels van het Oosterhoutse Bos in
1986 en 1987.
jrg 14 no 3, 1988:
Najaarstrektellingen op het Nederrijk
De Kraanvogel (grus grus) in het Rijk
van Nijmegen e.o. 1976 t/m 1986
Waarnemingen over den vroegen zomer trek
en den slagpenrui van den Kievit in de jaren 1933 en 1934.
-

-

-

NATUURBEHOUD, Ver.tot Behoud van Natuurmonumenten, jrg 19 no 3, augustus 1988:
Grofwild straks weer in meer natuurlijke omstandigheden
Nederlandse sterns
Gevallen beuk zonder zonde
in Senegal
Nederland droogt uit
Geniet van
de duisternis en word bescheiden.
-

-

idem

-

-

jrg 19 no 4, november 1988:
Europese natuur richting 1992 en verder
Winter aan de waterkant,
Energiebesparing als overlevingstechniek.
-

NATUUR EN MILIEU. Stichting Natuur en Milieu, jrg 12 no 7/8, juli/augustus 1988:

De onbekende effecten
Versnippering bedreigt voortbestaan van plant en dier
van Star Wars voor het milieu
EG-import van tropisch hardhout moet
stoppen
Internationale vogelhandel.
-

-

-

idem

idem

idem

jrg 12 no 9, september 1988:
Natuur en landschap in de stadsrand
in Nederland.

Plastics in Antarctica

-

jrg 12 no 10, oktober 1988:
Geen peilverlaging in Krimpenerwaard
bedreigd door bommenwerpers.
jrg 12 no 11, november 1988:
Vistrappen en paaiplaatsen gevraagd

Beton zonder grind

-

-

-

-

Verdroging

Monniksgieren

1992, een milieuramp?

16 no 3, juni 1988.
4, september 1988.

NATUUR NABIJ, IVN Eemland, jrg
idem

jrg 16 no

PERKETUTTER. NJN afd. Hilversum, jrg 18 no 1, 1988.
DE STEENLOPER. VWG Den Helder, jrg 6 no 34, juli 1988:
Vroege vogels (fenologie, LR) 1988
Terugblik Laarder Wasmeer.
-

idem

jrg 6 no 35, oktober 1988:
Broedvogelonderzoek Mariëndal 1988
1987-1988.

-

Jaarverslag stookolietelling

seizoen
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VANELLUS,

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, jrg 41 no 4, juli/aug.1988:
Voorjaarstrek van de Engelse Gele Kwikstaart langs de Friese kust.

idem

jrg 41 no 5, septeraber/oktober 1988:
Hoe
Trekgedrag en het belang van ringen en terugmelden van Kerkuilen
De
zorgen we voor voldoende broedgelegenheid? (voor Kerkuilen, LR)
De prooi van de
achteruitgang en het herstel van de Kerkuil in Friesland
Kerkuil in de loop der seizoenen.
-

-

-

VELD EN VITRINE. Fries Natuurmuseum, no 101, augustus 1988:
De driehoeksmossel en haar verspreiding in Friesland.

no 102, november 1988.

idem

HET

VOGELJAAR, Stichtifig Het Vogeljaar, jrg 36 no 3, juni 1988:
Inventarisatie van de Oeverzwaluw in 1987 in Nederland
De Nederlandse
Vogels op postzegels
Vogeltrek en vogelvangst ten
Purperreiger in 1987
oosten van de Zwarte Zee (Turkije)
Schimmeldodende middelen schadelijk voor
-

-

-

-

vogels.
jrg 36 no 4, augustus 1988:
Het Smelleken en de waarneemkans voor vogelaars
Kievitseieren rapen, een
De brandnetels onder de vogels, Eksters en jagers
achterhaalde traditie
Interesse van Bergeend voor paaiende karpers
Nederland moet ganzenland

idem

-

-

-

-

blijven.
jrg 36 no 5, oktober 1988:
RingonderRingonderzoek in een vijftal gierzwaluwpopulaties (1954-1969)
Opmerkelijke vogeltrek tijdens oostelijke
zoek aan Gierzwaluwen in Nederland
winden in najaar 1987, Monster en Westduinpark (den Haag).

idem

-

-

VOGELS

Ned.Ver.tot Bescherming van Vogels, Jrg 8 no 47, sept/okt.1988:
Waarom schiet men nog steeds op deze vogels? Elf vogelsoorten die nimmer
schade of overlast veroorzaken, zijn bejaagbaar
Ganzennotitie: wanbeleid
Sommige invasies zijn van harte welkom; Notenkrakers, Pestvogels en KruisDwingelderveld, een vogelrijke, grote, stille heide
bekken
De Kuifmees,
een kwetsbaar beestje
Een laatste vlucht Dunbekwulpen?
Van vogels
houden (over de kloof die gaapt tussen diegenen die liever tien vogels in
de lucht zien dan één in de hand en de kooivogelhoeders, LR)
Ralreiger
De Rode Wouw krijgt geen poot aan de tak.
-

-

-

-

-

-

idem

-

-

jrg 8 no 48, november/december 1988:
Droogte in de Oostvaardersplassen
Genieten van Kwikstaarten
De KlapEerste hulp voor vogels (Over
ekster, eenzame wachter in wijde ruimten
vogelasielen, LR)
De Haarler- en Holterberg, wijkplaats voor laatste
-

-

-

-

Korhoenders?
ONZE

-

Heremietibis.

en Vogelwacht De Alblasserwaard, jrg 19 no 3, augustus 1988:
Stootvogel- en uilensterfte in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden

WAARD. Natuur-

-

Grienden.
DE WIJDE BLIK. Stichting Milieutijdschrift Gooi, Vechtstreek e.o., jrg 5 no 3,
oktober 1988:
Spel zonder grenzen. De gemeente Hilversum wil onderzoeken welke (natuur)gebieden in aanmerking komen om te wijzigen in een andere bestemming
De
-

Limieten.
idem

Jrg 88 no 3, oktober
De Limitische heide.

ZICHT

OP STICHT, Informatie-

idem

jrg 5 no 5,

1988:

en mededelingenblad
natuur- en milieu-edukatie, jrg 5 no

1988.

Stichtse Milieufederatlé
4, 1988.

en konsulent
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Veldwaarnemingen
Samengesteld door Jos de Jonge
Roodkeelduiker

Dodaars
"

"

Geoorde Fuut
Roodhalsfuut
"

Fuut
Aalscholver
Roerdomp
Grote Zilverreiger
"

"

Blauwe Reiger
Purperreiger
"

"

"

Zwarte Ooievaar
Brandgans
"

Grauwe Gans
Wilde Zwaan
"

Kleine Zwaan
Nijlgans
"

Indische Gans
Wintertaling
"

Krakeend

Pijlstaart
Zomertaling
"

"

Eidereend

Midd.Zaagbek
Grote Zaagbek
Witkopeend

"

"

Wespendief
Rode Wouw
Zwarte Wouw

6
25 OV
1
2
1
4
2
ca.16
45 0V
1 pr.

2 vr.
1
1 0V

1

mn

"

"

"

"

"

"

Bruine Kiekendief

Slechtvalk

1
1
1
1
1

0V
0V

0V
OV
OV

1 0V

"

Havik
Blauwe Kiekendief

"

Trektelpost Corversbos, H'sum
Laarder Wasmeer
Gooise Vaart, Berenst.weg,

's-Graveland
's-Grav.vaart, Lodijk, 's-Graveland
Hilversums Wasmeer

Oostvaardersdijk, Almere
Lelystad Haven

Huizer Pier

Oever Kerkelandenvijver, H'sum
Laarder Wasmeer
Bouwland t.o.Muiderzand, Almere
Loenerveense Plas, Loosdrecht
Achter het Roefje (uit de wind), Huizen
Hollands End, Ankeveen

Naarderbos

1.08 Hilv.Meent
8
5.08 Meerkade (westz.Naardermeer)
1+1
6.09 Omg.Eendenkooi, Breukeleveen
1 juv.OV 14.09 Dorpskom, Ankeveen
2.11 Trektelpost Corversbos, H'sum
316 0V
68 0V
3.11 Prinsenstraat, Hilversum
6.09 Westzijde Eendenkooi, Breukeleveen
1
20.10 Horndijk, Loosdrecht en Centrum H'sum
12 0V

3 0V
1
1 0V

"

"

19
1
1

1 0V

Visarend

Boomvalk

1

1 pr.
1 mn.
1 vr.

"

"

2
2
1
1
193
3
1
1

16.10
14.11
21.11
23.11
4.05
30.04
6.07
10.09
23.09
27.10
16.09
22.10
13.11
29.05
25.06

1

"

"

2 OV*
2
1

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

28.10 Hollandse Polder, Ankeveen
2.11 Gooiergracht, Laren
11.04 Overmeer, Ned.den Berg
30.04 Vuntus, Loosdrecht
20.11 Flevopolder, Lelystad
19.06 Holl.Brug, Muiderberg
5.09
"

"

21.10

5.04
9.11
27.09

YB/FK
FW
SP

JB/EV
DJ/MG
JJ
ND

WWt/HO
FK/FW

MLn/MLg
RV
FB
FT
RHz
JJ

LHt

FK/ND/AV
ND/BD
JJ

AV/ND

WWt/JH/WD
JW
"

"

Hilv.Meent

Dammerkade, Ankeveen
Naardei Trekvaart, Naarden
Trektelpost Corversbos, H'sum
Dammerkade, Ankeveen
Omg.Hilv.Meent
Vecht, Weesp
Naardermeer
Trektelpost Corversbos, H'sum

OV
vr 0V 12.10
vr 0V 23.10
OV
2.11 Bussuramer Hei
vr OV
5.11 Huizer Pier
vr OV 10.09 Gooimeer thv Magdaleen, Huizen
OV
29.08 Centrum Bussum
OV
14.09 Telpost Corversbos, H'sum
OV
5.10
22.09 Kortenhoefse Dijk, 's-Graveland
11.10 Prinsenstraat, Hilversum
"

"

ND
FK

LHt
IA
FW
FW

27.03 Rand Gooimeer, Steenfabriek, Hulzen
18.09 Trektelpost, Corversbos, H'sum
23.04 Omg.Oostdijk, Naarden
21.05 Eempolders Nrd
21.05 Eempolders Zd
26.08 Holl.Brug, Muiderberg
10.09 IJmeer
14.10 Spiegelplas, Ned.den Berg
21.09 Trektelpost Corversbos, H'sum
14.10 Surfplas Knardijk, Lelystad
28.08 Keverdijk
14.09 Trektelpost Corversbos, H'sum
18.09 Dammerkade, Ankeveen

14.10
28.10
12.11
14.09

FW/AV

"

"

"

"

BR

FK/FW/JH/AL
SP
"

FW

RBr

JB/EV
JF

FK/ND/JLd
JVw/LVw
RBr/TK
FK/ND/AV/ea
FW
JF
WD

WWt/HO
FK/YB/ND/ea
WD/LHt
JB

LHt
JF

FK/ND/AV/ea
FK

CR

FK/YB
DJ/MG

JB

FK/YB/ND/ea
FK/ND/ea
FK

ND/BD
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20.10 Horndijk, Loosdrecht

1

Smelleken

10
ca. 130 0V
ca. 180 0V
ca. 100 0V

Patrijs
Kraanvogel
"

"

105 0V
10 0V
1

"

"

Waterral
"

1

"

Porseleinhoen

1
1
1

Kwartelkoning

1

Zilyerplevier

1
1
1

"

Witgatje

1

"

1
1

Houtsnip
"

Watersnip
Dwergmeeuw

9
3 ad.

min.

Zwarte Stern

1

Witwangstern

1
4

Tortelduif
Bosuil

1
2
1

"

Gierzwaluw

1

Ijsvogel

1
1

"

"

1
1
1
1
1
1
2
1 0V

"

Draaihals
Zwarte Specht
Kleine B.Specht

Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
"

84

Veldleeuwerik
Oeverpieper

OV

1 0V

2-3

Waterpieper

1
1
12-13

"

"

"

"

"

Rouwkwikstaart

17

Pestvogel
"

ca. 10

"

18

"

19
1
1
1
2

Fluiter
"

"

Vuurgoudhaantje

1

"

11 pr
2
1
1 pr
1
2
1

Bonte Vliegenvanger

Grauwe Vliegenv.

Paapje
Tapuit

Zwarte Roodstaart
"

"

"

"

Gekr.Roodstaart
Blauwborst

Kramsvogel
Koperwiek
Baardmannetje

1
1
ca. 20
ca. 10
4
4

6
"

Buidelmees

1 mn

+

10
1 vr

AV
WD

t.Z.v. Tienhovenskanaal, Maartensdijk

BR/GRs/JRr
JB/OLd

(11.57 u) Huizermaat (koers ZW)
)
(12.15 u) Spant, Bussum(
(14.48 u) Juliana-oord, Laren (koers ZW)
(
) Vecht, Loenen/Breukelen
"

"

FW
JWt

?

GV
JW

30.10 Baarn

5.09 Slikveld Holl.Brug, Muiderberg
22.09 Laarder Wasmeer
20.10 Kromme Rade, Loosdrecht
21.10 Googh, Ned.den Berg/Ankeveen
21.08 Slikveld Holl.Brug, Muiderberg
17.06 Naarderbos
12.11 Eempolders Nrd
14.10 Bergse Pad, Ankeveen
27.10 Laarder Wasmeer
13.11 Egelshoek, Looosdrecht
5.10 Telpost Corversbos, H'sum

ND
WD

WD/LHt
RBr

FB

FK/cu
JF
ND

FK/exc.

FK

12.11 Fort Bloklaan, Loosdrecht
FK/YB
JW
5.09 Slikveld Holl.Brug, Muiderberg
25.04 Omg.vliegveld, Hilversum
JvK
29.06 Dammerkade, Ankeveen (stortte zich als een
valk op een grote libel, vlak boven het water) HB

24.04
10.09
21.09
16.11
10.09
2.07
18.09
22.10
25.10

Tankval, Naarden
Pampushout, Alraere
Boekesteyn, 's-Graveland
Witzand, Blaricum
Wolfskamer, Huizen
Spanderswoud, Hilversum

Huizer Haven
Gooilust, 's-Graveland
Jachthaven, Kortenhoef
12.11 Meentweg, Naarden
5.10 Achtertuin Comeniushof 34, H'sum
11.08 Juliana-oord, Laren
3.09 Telpost Corversbos, H'sum
24.10 Om.gwinkelcentrum Oostermeent, Huizen
7.10 Laarder Wasmeer
12.10 Telpost Corversbos, H'sum
10.11 Prinsenstraat, Hilversum
11.09 Telpost Corversbos, H'sum
25.10 Kortenhoefse Plassen West
5.11 Omg. Huizer Pier

12.11
13.11
5
12.10
125.10
26.06
1

Grote Gele Kwikst.
"

20.09
26.10
26.10
26.10
26.10

Eempolders Nrd
Egelshoek, Loosdrecht
Telpost Corversbos, H'sum
Kortenhoefse Dijk, 's-Graveland
Knardijk, Lelystad
12.11 Groene Long (park), Bussum

15.11
20.11
23.11
3.04
9.05
14.05
21.09
3.10

Cort v.d.Lindenlaan, Naarden
Ceintuurbaan, Bussum
"

"

Hoorneboeg, Hilversum
Larenberg landgoed. Laren
Bikbergerbos, Huizen

Gooilust, 's-Graveland

Telpost Corversbos, H'sum
Franse Kamp, Hilversum
mei
4.09 Bergse Pad, Ankeveen
11.09 Telpost Corversbos, H'sum
9.09 Tafelbergheide, Blaricum

JB/OLd/ea
JB/EV
WD/WB

y EF

■. DJ/MG
FW

RHz

FK/FW/DJ/ea
FK
CR
,

EVra/MGr
FW
FK
MG

ND

FK/ND/AV/ea
ND/BD
FK/FW
FK

FK/cu

FK/cu

FK/exc
FK/ND/AV/ea
FK

CR/AB/WBd
JB/EV/ea
EVm

WWt

FK/YB/FW/ea
IK/RA
FW

SP

FK
FK

FB/DJ

FK/exc
FK/FW
EF

29.08 Centrum Almere Stad
10.09 Schelpovens, Haven, Huizen
4.10 Dijkweg, Muiderberg/Muiden

FT/JWs
DJ/MG

7.05 N.Crailose Hei, Bussum
29.05 Gemaal Góöyergracht, Eemnes
14.11 Egelshoek, Hilversum
14.11

FB
RHz
JJ

2.04 Zanddijk, Naarden
13.10 Dammerkade, Ankeveen
15.10 Stichtse Brug
20.10 Horndijk, Loosdrecht
4.09 Stichtse Brug

JB
FW

"

"

JF

"

FW/AV
AV
MH
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Putter

1
1
5-6
1
1
1
3
1
3

Barmsijs

18 OV

Geelgors
"

Ortolaan
"

IJsgors
"

Sneeuwgors
"

8-10
Roodmus
1 mn
Goudvink
2
1 pr
Appelvink
3
2
2+1
Kauw (Oostelijke vorm) 1
"

"

"

"

"

(

"

"

)

1

23

Roek

5.11
23.11
3.09
3.09
3.10
4.10
16.11
21.11
10.09

FK/PP/YB
FK/ND
FK/FW

Skibaan, Huizen
Telpost Corversbos, H'sum
"

"

"

SP
FK

Oostdijk, Naarden

Telpost Corversbos, H'sum

ND/BD
FK/ND/AV/ea

Prinsenstraat, Hilversum
Telpost Corversbos, H'sum
"

"

FK

"

DJ/MG

Huizer Pier
21.11 Telpost Corversbos, H'sum

21.11
4.06
25.10
14.11
26.10
30.10
2.11
30.09
16.11
27.10

"

"

FK
(rustend)

"

Hilversumse Meent
Googhpad, Ankeveen

Laarder Wasmeer
Telpost Corversbos, H'sum
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

FK/ND/AV/ea
FK/YB/ND/ea
FK/ND/WB/ea
FK

FK/ND/AV/ea

Laarder Wasmeer

ND

Met dank aan de waarnemers:

IA
RA
AB
FB
HB
JB
YB
RBr
WB
WBd
BD
ND
WD

EF
JF

MG
MGr
JH

LHt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I.v.d.Akker
R.v.d.Akker
A.Blom
F.Beffers
H.Bunning
J.Brandjes

Y.Bosman
R.v.d.Brink
W.Bindt-Bonnes
W.v.d.Bedum
B.Dwars-VTAchterberg
N.J.Dwars
W.Duurland

MH

RHz
DJ
JJ
FK
IK
JvK
TK

MLg
MLn

OLd

Joh.J.Frieswijk

PP
SP

J.Harder

-

-

-

-

-

-

M.v.Houten
R.Th.Huizenga

BR

CR
GRs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JRr

FT

D.A.Jonkers

JVw

J.de Jonge
A.J.v.Klaveren

LVw
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Huishoudelijk Reglement

Art. 1.

De voorzitter is belast met;
a. de leiding van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen.
b. het vertegenwoordigen van de vereniging bij besprekingen en
bijeenkomsten, tenzij het bestuur hiervoor andere regelingen treft,
c. het zich voortdurend op de hoogte stellen van de gang van zaken in
de vereniging en in de subgroepen, waarbij hij zoveel mogelijk
aktiverend, stimulerend en coördinerend optreedt,
d. het tijdstip van bestuursvergaderingen vaststellen in overleg met
het bestuur.
Een bestuursvergadering wordt niet gehouden als niet tenminste de
helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Het bestuur kan één van zijn leden benoemen tot vice-voorzitter.
Art. 2.

De sekretaris is belast met;
a. het voeren van de korrespondentie.
b. de verzending van konvokaties voor leden- en bestuursvergaderingen.
De konvokaties met opgave van de te behandelen onderwerpen worden
minstens een week tevoren verzonden. In spoedeisende gevallen kan
de termijn worden bekort,
het
opmaken van een zakelijk verslag van de besluiten van de onder
c.
b. bedoelde vergaderingen.
d. het opmaken van een jaarverslag.
e. het tijdig informeren van de daarvoor in aanmerking komende
bestuursleden van de door hem/haar ontvangen mededelingen en
berichten.
f. de verzorging van het sekretariaatsarchief.
g. het bijhouden van het rooster van aftreden van de leden van het
bestuur en de kaskommissie.
Art. 3.
De penningmeester is belast met:
a. het voeren van het geldelijk beheer van de vereniging.
b. de inning van kontributie, subsidies, donaties.
c. de betaling van hetgeen door de vereniging is verschuldigd.
d. het bijhouden van een duidelijke boekhouding.
e. het opmaken van de rekening van het afgelopen verenigingsjaar.
f. het opmaken van een begroting over het komende verenigingsjaar.

Art. 4.

Subgroepen als bedoeld in artikel 17 van de statuten;
sg. Avifauna
sg. Nestkasten
sg. Eempolders
sg. Excursies
sg. Korhaan
sg. Propaganda
sg. Vogelkursus
Iedere subgroep schrijft voor 15 januari een verslag over het
afgelopen verenigingsjaar.

Art. 5.

leden: Na schrifteli.ike aanmelding via de ledenadministratie
postbus 1028, 1200 BA Hilversum (statuten art.5) ontvangen nieuwe
leden een welkorastmap, waarin informatie over de vereniging staat.
Leden die zich na 1 juli opgeven als lid, mogen voor het lopende
verenigingsjaar de helft van de kontributie betalen.

Aanmelding
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Art. 6.

Huisgenootleden hebben dezelfde rechten en plichten als leden.
Hun kontrlbutie bedraagt echter max. de helft van de normale
kontrlbutie. Ze ontvangen geen verenigingsorgaan,

Art. 7.

Kontrlbutie
De kontrlbutie bedraagt voor gewone leden fl,20,-- per jaar,
huisgenootleden betalen fl.7,50. De kontrlbutie wordt bij voorkeur
overgemaakt via de postgiro.
De kontrlbutie moet uiterlljk een maand voor de algemene ledenvergadering zijn overgemaakt.

Art. 8.
Stemming

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken bij
handopsteking.

Art. 9.
Bibliotheek
In de Godelindescholengemeenschap te Naarden is de bibliotheek
gehuisvest. Ieder lid heeft het recht van de hier aanwezig literatuur
gebruik te maken, en kan in overleg met de beheerder van de bibliotheek
boeken, tijdschriften en overdrukken lenen. De uitleentermijn is 1
maand. Per lid mogen per maand 3 boeken en 10 overdrukken worden
geleend. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
Bij vermissing en beschadiging zal het betrokken lid aansprakelijk
worden gesteld.

Art.10.
Aansprakelijkheid

De Vogelwerkgroep is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen
voor schade voortvloeiend uit ongelukken welke ontstaan tijdens
aktiviteiten die door haar zijn georganiseerd of andere materiële
schade.

LIJST VAN ADRESSEN DIE U NODIG KUNT HEBBEN
Het dagelijks bestuur

J.Meijer, Molenpad 19, 1381 EC Weesp, tel. 2940-16502
M.de Graaf, Westhoven 48, 1275 DD Huizen, tel.02152-60456
Sekretaris
Penningmeester: L.Mudde, Slauerhoffstraat 6, 1382 RR Weesp, tel.02940-11683
Voorzitter

:

:

Postadres

:

Kontaktpersonen

Avifauna
Eempolders
Nestkasten
Propaganda
Vogelcursus
Contr.Vogelwet:
Korhaan
Vogelasiel
Excursies

:

:

:

;

:

:

;

:

VWG Het Gooi, Postbus 1028, 1200 BA

Hilversum

tel.:
A.P.Vermeule, Gr.Wichmanstraat 40, 1222 BR Hilversum, 035-857492
R.A.Kole, Torenvalk 22, 3752 SK Bunschoten, tel.03499-82303
D.A.Jonkers, Juffersland 16, 3956 TT Leersum, tel.03434-51109
R.v.d.Akker, Gooiersgracht 15, 1251 VA Laren, tel.02153-83071
A.v.Klaveren-van Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef, 035-61426
R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 14, 1244 PJ Ankeveen, tel.035-62641
W.Duurland, M.Simonszhof 84, 1216 LM Hilversum, tel.035-217222
B.van Ingen, J.v.Schimmelstraat 6, 1411 VS Naarden,
02159-45658
J.J.M.van Velsen, Dotterbloemlaan 39, 3742 ED Baarn, 02154-18804

Inzenden waarnemingskaartjes
J.de Jonge, Van Brakellaan 26,

1215 PJ

Hilversum

Afhalen waarnemingskaartjes
R.G.Moolenbeek, A.Voetlaan 13, 1244 PJ Ankeveen, tel.035-62641
Bussum/Naarden: L.Reddingius, Gr.W.den Oudelaan 22, 1412 AV Naarden, 02159-42508
Hilversum
J.de Jonge, Van Brakellaan 26, 1215 PJ
Hilversum, 035-17672
Huizen
Bert Roor, Eland 41, 1273 0K
Huizen, tel.02152-64623 (p)
030-913685 (w)
Huiden
Mark v.d.Pol, Lely 3, 1398 CS Huiden, tel.02942-3510

Ankeveen

:

:

:

:

Voor ongelukken/problemen, welke ontstaan tijdens aktiviteiten van de V.W.G.,
is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk te stellen voor het gebeurde.
Contributie: voor leden ƒ 20,
huisgenoot-leden ƒ 7,50 per jaar,
bij voorkeur te betalen met de van ons ontvangen acceptgirokaart met
lidnummer, aan het begin van het kalenderjaar.
—,

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november van elk
kalenderjaar.

Vogels tussen Vecht en Eem
De verkoopadressen zijn:
Rick v.d. Akker
Bep Dwars
Jaques Meijer
Emmy Disselkoen
Wil Bindt

Rob Kole
Joke van Velsen

Gooiersgracht 15
Prinsenstraat 15
Molenpad 19
Meentzoom 47

0.'s-Gravelandseweg 9
Torenvalk 22
Dotterbloemlaan 39

Laren
Hilversum

Weesp
Blaricum
Bussum
Bunschoten
Baarn

02153-83071
035-233973
02940-16502
02153-13451
02159-12640
03499-82303
02154-18804

De Korhaan
Uitgave Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.
Postbus 1028 1200 BA Hilversum

"

"

,

port betaald
Hilversum

