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Redaktioneel
Het eerste nummer van 1979 van de Korhaan ligt weer voor u.
Ook dit jaar wenst het bestuur u een heel voorspoedig (vogel) jaar toe.
Zoals u in de jaarverslagen wel zult lezen, hebben we een druk jaar achter
de rug. Het jubileumboek, akties voor het behoud van het Naardermeer en
de vele tellingen zijn slechts een greep hieruit.
we zijn de 300 geErg plezierig is ook de toename van het aantal leden
passeerd I Het bestuur hoopt dan ook dat 'deze toename zich in 1979 zal
voortzetten. Mocht u vogelaars kennen die geen lid zijn of komt u ze
onderweg tegen, vraag hun eens of ze belangstelling hebben. Ze zijn welkom.
-

Verheugend was ook het feit dat in 1978 enige vogelsoorten (Roek, Bonte Kraai
en Poelsnip) niet bejaagd mochten worden en dat de jacht erop voorlopig ook
niet zal worden geopend. Hoopvol was eveneens het besluit van de minister om
in de maand januari de jacht op het waterwild te verbieden in verband met de
aanhoudende vorst en sneeuw. Jammer dat er voor cb eendenkooien een uitzondering werd gemaakt, In maar liefst 88 kooien wordt de neksterkte van eenden
nog getest. Moeten wij als vogelbeschermers zulke kultuurhistorische elementen laten voortbestaan? Neen!
Laten we naar hopen dat de beschermingstendens zich voortzet en dat dit jaar
bijv. de Goudplevier, het Bokje en de Patrijs aan de beurt zijn.
Laten we ook hopen dat de minister zijn keuze van tracé A laat vallen en ook
de milieubelangen laat meetellen. Zojuist vernamen wij nog dat de Gemeenteraad van Naarden zich heeft uitgesproken tegen tracé Al
Dat het jaar voor vele vogelaars niet slecht begon, bewijzen de vele leuke
waarnemingen die ons al bereikten. Maar liefst 6 Grote trappen, 2 Roodhalsganzen. Slechtvalken en Zeearenden, Velduilen, vele tientallen Ruigpootbulzerden en Blauwe kieken zijn te zien in Zuidelijk Flevoland,
Ook de Parelduiker bij het Naarderbos was een welkome waarneming.

Al dit goede nieuws wordt thans echter overschaduwd door de grote sterfte
onder de vogels als gevolg van de langdurige vorst en sneeuw. Het is slechts
te hopen dat alles nog mee zal vallen als straks na de koudeperiode de balans
wordt opgemaakt. Hartverwarmend is het dat iedereen op zijn manier zo meeleeft en daadwerkelijk helpt.
Zoals u ziet is deze Korhaan gedrukt op kringloop papier (Kp,). Kp, is
ailieu-yriendelijk. Gewoon papier wordt geaaakt van hout, bij de produktie
zijn grote hoeveelheden water en energie nodig, water en lucht worden vervuild en er wordt beslag gelegd op de houtvoorraden. Bij Kp, wordt de luchtverontrelniging «et 70% beperkt, energieverbruik is veel lager, het waterverbruik neemt «et 90% af en de waterverontreiniging wordt beperkt.
Hout is niet nodig, de grondstof voor Kp,, oud papier, is volop aanwezig.
Kp, is wel grijs naar ook mooi, het lezen wordt een stuk rustiger.
Wiet u trouwens dat de vorige Korhaan het 75ste nummer was en dat de lezing
van oktober 1978 eveneens de 75ste was?
Tot slot
hoe vindt u onze nieuwe omslag? en
voorzitter vinden,, dan horen wij het graagl
:

-

mocht u ergens nog een nieuwe
Rob Moolenbeek en Wim Cohen
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Programma

VRIJDAG,

2 maart

UILENEXCURSIE LANDGOED GROENEVELD en omgeving
Tijdens de avonduren hopen we de roep van de uilen te horen.
De heer J. Harder en assistenten verwachten u om 21.00 uur
op de parkeerplaats, te bereiken via de Zandheuvelweg.

DINSDAG,

13 maart
WERK/CQNTACTAVONI)

-

Godelinde Scholengemeenschap te Naarden,

aanvang 20.00 uur.

ZATERDAG,

17

maart

INTERNATIONALE WATERWILDTELLING

DONDERDAG, 22 maart
ALGEMENE LEDENVERGADERING (voor agenda en jaarverslagen zie
elders in deze Korhaan).
Na de pauze kunt u genieten van de kleurenfilm "Rietland in
de Randstad”, welke u een impressie zal geven van de Nieuwkoopse plassen.
Deze avond wordt gehouden in de Godelinde Sehttleng—eenaehap
te Naarden (bij voetgangersbrug over oude Rijksweg 1), Aanvang

20.00 uur.
*

ZATERDAG,

24

maart

TEXEL
Dagtocht 0.1.v. Yves Vogel op dit waddeneiland in het
voorjaar is altijd de moeite waard. Geeft u zich dan op vóór
12 maart.
-

ZATERDAG,

31 maart
STELTLOPERTELLING

*

WEEKEND

6-8

april

SCHIERMONNIKOOG
We ryden met eigen auto's naar Lauwersoog. De boot vertrekt om
16.45 uur. We verblyven in een kampeerboerderij met zelfverzorging. Met behulp van de heren A. Vermeule en Y. Vogel
stippelen we onze dagtochten uit, waarby weer- en waterstanden een rol spelen.
dekens, laarzen,
ü moet zelf zorgen voor een slaapzak
warme maar ook waterdichte kleding, thermosfles, bestek, beker,
bord, theedoek, brood voor vrijdag en zaterdagmorgen.
Een beperkt aant&l personen kan mee, daarom is bijtijds opgeven
noodzakelijk, üitefrlük 15 maArt met vooruitbetaling van
ƒ 10,- bij voorkeur op de ledenavonden of door storting v66r
15 maart op postgironr. 2529179 van de penningmeesteresse VWG,
Radioweg 1, Horstermeer.

en/of

DINSDAG,

10 april

WERK/CONTACTAVQND
ZATERDAG,

14 april
WATERWILDTELLIN GEN

-

G-odelindeschool

-

Aanvang 20.00 uur
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DONDERDAG,

26

april

LEDENAVOND
Deze keer gaan wij een heel eind van huis. Suriname, ons
voormalige Koninkrijksdeel is het doel. Wat weten wij er
eigenlijk van ? Aan de hand van dia’s reizen wij onder
andere langs de kust en door het oerwoud, waarbij behalve
aan het vogels kijken in de tropen ook andere facetten
aandacht krijgen.
Van de vogels werden o.a. opnamen gemaak van de Zwarte
Hier, Zwaluwstaartwouw en Amerikaanse Oehoe.
Ons lid Dick Jonkers uit Leersum zal van zijn tochten u
door dit vcgelrijke land /ertellen.
De lezing wordt gehouden in de Goede Herderkerk, Simon
Stevxnweg 14.6 te Hilversum, aanvang 20.00 uur.
+

DINSDAG,

1 mei

*

II DEEL CURSUS ORNITHOLOGIE voor leden
aanvang 20.00 uur in Godelinie Scholengemeenschap, Naarden

ZATERDAG,

5

mei

Bezoek aan "HET LIESVELD EN BAKKERSWAAL"
Evenals vorig jaar kunnen cursisten en leden mee voor een
bezoek aan de eendenkooi "Bakkerswaal" en aan het ooievaarsdorp "het Liesveld".
We gaan met eigen auto's via binnenwegen en langs natuurgebieden. Vertrek om 7»00 uur vanaf het Oosterspoorplein
te Hilversum. Graag opgeven voor 27 april.

ZONDAG,

6 mei
INVENTARISATIE NAARDERBOS tussen

ZATERDAG,

5,00 en 8,00 uur.

12 mei
AMELISWEEhD EN FORT RHIJNAUWEN
Op uitnodiging van de Vogelwacht Utrecht, kunt u een bezoek
brengen aan hun werkgebied.
Vertrek om 5.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.
Opgave voor 5 mei, zodat wij kunnen laten weten hoeveel
belangstellenden er zijn.

DINSDAG,

29

mei

AVONDEXCURSIE per roeiboot op het NAARDERMEER
Vertrek vanaf het Vissershuis om 19.00 tot ca. 22.00 uur.
Kosten f9- vooruit te betalen bij opgave (vóór 10 mei).
Er kunnen maar een beperkt aantal personen mee. Denkt u
aan warme kleding, laarzen, eventueel muggenolie.

OPGKVEN tijdens de avonden of telefonisch: 02158-1641 of
(beiden na 18.00 uu.c).

02155-86091
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Bestuursmededelingen

mevr, K,

Opgezegd

Immerzeel-Vervoort, Breukelen

hr,/mevr. G. Koomen, Oostervolde
J,

Klein, Bussum

hr./mevr, E.

Hilversum

Verhuisd

R, Wortelboer, P. de Hoogldaari 52, 1213 BW Hilversum
R,C, Barlo, Thorbeckelaan 15, Naarden
J.J, Fennet, Libellemeent 59, Hilversum
mej, M.L, Disse, Laarderweg 244", 1403 RP Bussuic
P,C. Lips, G, Schipperstraat 10, Naarden (per 15-3)

Korrektie

nieuw lid mej, M. Hartkamp i.v.p, Hartman

Ledenavonden
Als kostenbesparende maatregel overweegt het bestuur om de maandelijkse
ledenavonden te houden in de Godelinde Scholengemeenschap te Naarden in
plaats van de Goede Herderkerk te Hilversum. Zoals u weet hebben wij
gratis de beschikking over de aula in Naarden, terwijl de huurkosten van
de kerk in Hilversum ƒ 540 per jaar bedragen.
Het aantal leden in Hilversum
en Naarden/Bussum is ongeveer gelijk, terwijl Naarden voor sommige omliggende
gemeenten zelfs gunstiger ligt.
Mochten er grote bezwaren bestaan tegen dit plan zouden wij deze graag willen
vernemen (b.v. op de eerstvolgende ledenavond op 22 februari).
Denkt u eraan dat de Ledenvergadering op 22 maart in ieder geval in de aula
van de Godelinde Scholengemeenschap zal worden gehouden.

Redaktie Korhaan
Ons lid Franzo Hoes heeft zich bereid verklaard mee te gaan werken aan de
“Korhaan”,
Wij heten hem vanaf deze plaats hartelijk welkom.

Index Korhaan

Van jaargangen nr. 11 (1977) en nr. 12 (1978) is door ons lid de heer
W. v.d. Zwaan een index samengesteld. Deze index op vogelsoort en auteur is
binnenkort op aanvraag bij de redaktie te verkrijgen.

Ledenavond

donderdag

25

januari

1979

Door slechte weersomstandigheden werd deze avond afgelast. Hoewel zoveel
mogelijk leden hiervan in kennis werden gesteld, waren er toch enkelen tevergeefs naar de kerk gegaan, hetgeen ons bijzonder spijt.
De heer Steenhart zal zijn lezing over Marokko nu in het volgende seizoen
geven.
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Oproep

-

tweede deel kursus ornithologie

Hierbij nodigen wij alle deelnemers van de afgelopen najaarskursus en overige
belangstellende leden uit om in het voorjaar weer deel te nemen aan het
tweede deel van deze kursus, die op de volgende data wordt gegeven
Dinsdag 1 mei om 20.00 uur in de aula Godelinde Scholengemeenschap te Naarden
:

Jelle Harder behandelt het inventariseren van bepaalde gebieden, diverse
methodieken, het opzetten en verwerken van onderzoekjes. Hierna worden
vogeldia ’s getoond plus bijbehorende vogelgeluiden.
Zondag

6 mei

-

Inventarisatie in het Naarderbos

Verdeeld in enkele groepjes en met assistentie van geoefende vogelaars,
beginnen wij om
6,15 uur in een deel van het gebied, wisselen om
6,00
in een ander deel
7.4-5
.

-

"

-

8,00
9,00
Tussen
tot uiterlijk 9,30 uur verwachten wg u
in de Godelinde Scholengemeenschap met uw aantekeningen.
"

-

Wij hopen dat u in de daarop volgende dagen in de gelegenheid zult zijn om
uw bezoek aan het Naarderbos te herhalen (ook in de avonduren) ter bevestiging en/of aanvulling van uw waarnemingen.
Dinsdag

15 mei om 20,00 uur in de aula Godelinde Scholengemeenschap

Ü wordt verwacht met al uw aantekingen,
komen tot een voorlopig eindresultaat.
ervaringen uit te wisselen.

die zullen worden uitgewerkt om te
Ook een goede gelegenheid om uw

Oproep- voorjaarsinventarisatie

Ook dit voorjaar willen we weer een inventarisatie houden.
Ditmaal is het
een poldergebied en wel een polder waar we vrijwel niets van weten.
Ons oog is gevallen op de Horn- en Kuyerpolder. Deze polder grenst aan
Nederhorst den Berg en de Vecht.
Het grootste deel is weiland, ongeveer
300 ha. en het is omzoomd door knotwilgen en elzenbosjes, enkele boerderijen
en huisjes.

Wij willen dit gebied wekelijks laten inventariseren.
einden zoeken wij min of meer ervaren tellers

Voor de volgende week-

:

April

14-13

21-22

28-29

Mei

3—6
12-13
19-20

26-27

Juni

2-3
9-10

16-17
23-24-

Leden die de vogels aan het geluid willen leren herkennen, raden wij aan
eens met een van de tellers mee be gaan.
Voor nadere informatie en opgave kunt u zich wenden tot Adri Vermeule,
tel. 035-857492, na 18 u.
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Algemene ledenvergadering vogelwerkgroep
donderdag 22 maart

Te houden in de

1979

het Gooi

en

Omstreken

aanvang 20,00 uur

-

aula/bibliotheek

ran de Godelinde Scholengemeenschap, Naarden

AGENDA

1.

Opcning

2.

Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van
15 maart 1978 (zie Korhaar 12: 117-11H).

3.

Wijziging van de statuten i.v.m. het nieuwe verenigingsrecht
(zie blz. 35).
Goedkeuring van de jaarverslagen van de sekretaris en de subgroepen:
a.

Verslag van de sekretaris

e,

subgroep Avifauna
Nestkasten
Ekskursies

b.
c.

Verslag subgroep uitgave
Korhaan

"

d.
e.
f.

"

"

"

Vogelkursussen

Eempolders

Deze jaarverslagen zijn in dit nummer van de Korhaan opgenomen.

5.

Bespreking van het financieel beleid,
a.
b.
c.

Verslag van de Kaskommissie
Vaststelling van de rekening over 1978
Goedkeuring van de begroting voor 1979-

De kaskommissie-leden A. Schaap en W. v.d, Zwaan zijn bereia hun taak

voort te zetten.
o.

Bestuursverkiezing:

a.
b.

Voorzitter
Het bestuur is er tot dusver niet ±n geslaagd een
geschikte voorzitter aan te trekken.
Aan de beurt van aftreden zijn:
Herbenoemingen
-

-

R.G, Moolenbeek (sekretaris), A. van Leyden
A. Vermeule (subgroep Avifauna).

(2e sekretaris)

en

Deze bestuursleden stellen zich allen beschikbaar en worden door
het bestuur voor een nieuwe termijn van 2 jaar voorgestel!.

c.

Tussentijdse vakauurevervulling -In de in 1978 ontstane vakatures
zijn door het bestuur benoemd;
R.G, Moolenbeek
A. van Leyden
T, Stoker

(sekretaris m.i.v, 29-6-78)
(2e sekretaris m.i.v, 1-1-79)
(penningmeester m.i.v, 1-1-79)

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor deze benoemingen

te bekrachtigen.
N.8.: Tegenkandidaten kunnen tot het begin van de vergadering schriftelijk
bij het bestuur worden aangemeld. Vólgens art, 10 van de statuten
moet een eventuele tegenkandidatuur voor de A.V. door tenminste vijf
leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van
een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

7.
8.

Rondvraag
Sluiting
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Jaarverslag
Ledenbestand

van
:

de sekretaris

over

1978

aantal leden op 31 december 1977
afgevoerd wegens bedanken e d,

262

aantal leden op 31 december 1978

306

11

#

Bestuur

:

Het bestuur werd gevormd door

voorzitter
sekretarifc

:

:

2e sekretarls

:

penningmeester

:

subgroep Avifauna
subgroep
subgroep
subgroep
subgroep
subgroep

Eempolders
Korhaan
Nestkasten
Ekskursies
Vogelkursus

:

;

s
:
:

;

;

vakant
H,J. ten Brinke
R.G, Moolenbeek
A, van Leyden
A, van Leyden
T, Stoker
A, Vermeule
R.G, Moolenbeek
A, van Leyden
W.E, Cohen
H.W, de Soete
L.J, Dwars
K, Visser

(tot 29-6)
(vanaf 29-6)
(

"

"

)

(tot 31-12)
(vanaf 1-1-79)

Ledenavonden in 1978
In d© Goede Herderkerk te Hilversum werden 6 lezingen/filmavonden gehouden.
Er werden 10 werk/kontaktavonden gehouden in de Godelinde Scholengemeenschap
te Naarden.
Kontakten met andere organisaties
a,

De gezamenHjke Boerenorganisaties in de Vechtstreek. Een informatieve
vergadering vond plaats in maart. Op hun verzoek organiseerden wij in
Zij zouden "meewerken" aan onze aktie
april een Knobbelzwanentelling,
tegen het rapen van en handelen in Kievitseieren. Deze aktie mag als
geslaagd worden beschouwd. Alle poeliers en delicatessezaken werden
aangeschreven. Een aantal kontroleurs vogelwet kontroleerden eierzoekers
op vergunning en tegen twee delicatessezaken werd proces-verbaal opgemaakt l.v.m, elerbezit bulten de toegestane tijd. Dank aan Frans R\jnja,
die zich eveneens voor deze aktie heeft Ingezet,

b.

Met het Gooiach Natuurreservaatwerd kontakt gezocht m.b.t, het beheer van
de Kokmeeuw kolonie aldaar en werd in samenwerking met het RIN een onderzoek ingesteld naar de achteruitgang van de Korhoender in het Gooi,
Tevens werd in april een vergadering bijgewoond waar "groene" groepen met
het GNR over beheersmaatregelen van gedachten konden wisselen. Eind december werd aan het GNR een lijst met waarnemingen verricht door leden
van de VWG in gebieden van het GNR toogezonden.

c,

De Kontaktraad voor Natuurbescherming In het Gooi. Er werden enkele vergaderingen bijgewoond, De opkomst was slecht en het orgaan funktioneert
ronduit slecht. Er zijn plannen en voorlopige statuten voor een Gooise
Milieufederatie,

d.

Door het slecht funktioneren van bovengenoemde groep werd kontakt gezocht
met het Kontakt Milieubescherming N oord-HoHand. Het bestuur heeft in
principe besloten zich hierbij aan te sluiten en mogelijk ook bij de

Stlchtse Milieufederatie»
e.

Ten behoeve van het basisplan rekreatie Vechtstreek werd een 10-tal
vergaderingen bijgewoond van het Gewest Gooi en Vechtstreek. De organisatie van deze vergaderingen berustte bij de Stichting Hilveraumse Gemeenschap.

8
f,

Leefmilieu het Gooi. Na lange tijd niets van deze groep gehoord te
hebben, werden in december weer enige levenstekenen ontvangen (de notulen van hun vergadering). Eveneens is er de laatste tijd geregeld
kontakt geweest met hr, T. Visser van deze groep.

g,

De jaarlijkse vergadering georganiseerd door het Kontaktorgaan voor
Vogelstudie van de KNNV werd in december bijgewoond.

h.

Met Natuurmonumenten en de Werkgroep Almereli.jn van Progressief Naarden
werd aktie ondernomen tegen aanleg van het tracé A langs het Naardermeer.
Aan de Gemeenteraad van Naarden en de kamerleden werden verzoeken gestuurd om voor andere tracé's te kiezen.

i.

Door snelle akties konden Oeverzwaluwkolonies op het NOS-terrein en in
Hulzen gespaard worden. Aan de NOS is een verzoek gericht om te kijken
naar mogelijkheden voor een wandje op het NOS-terrein,

j,

Verder kontakten met diverse Gooise gemeenten, VWG-en her en der in den
lande (rullabonnementen), NJN Hilversum, ACJN Bussum, IVN Het Gooi,
Ged, Staten van Utrecht, Werkgroep S2l, Vogelbescherming, CRM afd. Flora
en Fauna, RIN, Stichting Mondiaal Alternatief, SBB afd. Natuurbehoud,
Dienst IJsselmeerpolders, Comité Wintervoedering en SOVON.

In maart Verscheen het jubileumboekje "Vogels in het Gooi" met bijdragen van
vele leden. Er werden 500 exemplaren gedrukt, De extra exemplaren zijn in-

middels allen verkocht.

Er werd een tweedelige kaderkursus ornithologie georganiseerd ter stimulering
van deelname der leden aan inventarisaties, tellingen, etc. Het eerste deel
werd in het najaar gehouden en genoot veel belangstelling.
Ten behoeve van de bibliotheek werden diverse werken aangeschaft, o.a. de
Avifauna Midden-Nederland (wie heeft onze oude?), de Avifauna van Amstelland
Ook werden de jaargangen van de
en nog wat verslagen over de Eempolder.
Korhaan en enige andere tijdschriften ingebonden.

Het bestuur vergaderde 7 maal (26-2,
Jaarverslag subgroep

13-4-, 25-5, 29-6, 31-8, 24-10, 18-12)
R.G. Moolenbeek sekretaris

excursies 1978

1978 een 17-tal excursies gehouden die over het algemeen,
ondanks enkele minder gunstige dagen wat het weer betreft, zeer geslaagd
waren. Behalve de jaarlijkse nachtexcursie langs de grote rivieren,
stonden er 3 avond-, 7 ochtend- en 4 dagexcursies op het programma,
de laatste naar Duitsland voor ganzen (samen met de VWG Grote Rivieren),
Eendenkooi Bakkerswaal en Het Liesveld, Oost Voorne en de Flevopolders.
De twee weekends naar Texel in het voor- en najaar genoten grote belangstelling en trokken het maximum aantal deelnemers, waaronder veel nieuwe
leden. De waarnemingen van Kraanvogels en een Waterspreeuw, beiden prachtig te zien, zullen door de aanwezigen niet gauw worden vergeten.
Onze dank aan allen die hun medewerking hebben verleend.
L.J. Dwars Subgroep Excursies

Er werden in

Jaarverslag subgroep

Korhaan 1978

In 1978 is de “Korhaan” zesmaal verschenen. Het mededelingenblad is thans
in offset-druk uitgevoerd, wat de redaktie meer mogelijkheden biedt.
onze leden Marian Harder en Jessie
Er moet flink wat werk worden verzet
-

van Leyden, die zo keurig het vele typewerk verzorgen, alsmede Co Rotermundt
die de verzending regelt, mogen wel eens worden vermeld.

De redaktle stelt suggesties en kopie van onze leden zeer op prijs.

W.E. Cohen
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Vogelwerkgroep

het Gooi

financieel overzicht

en

omstreken

over het

5.04,50
218,50

Kontributies
Vrijwills bijdragen

1978(in

verenigingsjaar

guldens)

3.558,12

De Korhaan

Sekretariaat

112,55

babcidie

800,-

Pennlngmeesteresse

122,A0

Rente

310,25

Div. bestuurskosten

437,36

Subgroep Nestkasten

419,25
304,64

2,-

Vogeljaar
Reoervering

1,000,-

Resultaat

2.300,09

Avifauna

"

w

Eempolders

Ledenavonden

1.030,88

Kosten

2.971,90

jubileumjaar

Afschrijving Inventaris
Overige kosten

10.075,34.

*

16,60

150,951,64
10.075,34

Alle Gooiso gemeenten ontvingen een verzoek tot bijdrage in de kosten van
het jubileumboek,
De gemeenten Huizen en Naarden gaven elk ƒ 100.
Als vrljwille bijdrage werd van 27 leden een bedrag van ƒ 165,05 ontvangen.

Décharge verklaring

Ondergetekenden, de heren A, Schaap en W. van der Zwaan, leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, benoemd tot leden van de Kaskontrolekommissie,
hebben op 5 januari

1979

de boeken en bescheiden van de penningmeesteresse

gekontroleerd en akkoord bevonden.

BEGROTING 1979 (in guldens)
KontrlbuMcs

vn

Subsidies

P.M.

Sekretariaat

250,-

Nadolig saldo

2.150,-

Penningmeesteresse

150,-

Diverse bestuurskosben

500,-

•

sC c o

I

3.600,-

De Korhaan

Ledenavonden
Subgroep NestkasLen
"

”

400,-

A rifauna

IT\ o c

KempoIdors

8 >0,-

avO'Ti.' en

7.7' 0,-

1.000,-

i

*

;

500,7.750,-

10

Jaarverslag subgroep

avifauna 1978

We mogen wel stellen dat de subgroep Avifauna een druk jaar achter de rug
heeft. Er werd een begin gemaakt om de groep van aktieve leden te vergroten.
Teneinde de tellingen en inventarisaties beter te laten verlopen en makkelijker uit te werken, werd het Gooi verdeeld in 90 telgebieden. Ook zijn we
erin geslaagd de diverse onderzoekjes/tellingen door meerdere mensen te laten
opzetten en verwerken.
Het waarnemingenarchief werd gereorganiseerd en alle kaartjes zijn nu op datum
gezet. Het grote belang van dit kaartsysteem komt tot uiting in de artikelen
in het Jubileumboekje,
Er werd voor het eerst goed gebruik van gemaakt.
werd
een
Eveneens
begin gemaakt met het uitpluizen van tijdschriften op waarnemingen betrekking hebbende op ons werkgebied. Het Vogeljaar, Ardea, Limosa
Er zijn plannen om de
en een deel van de Levende Natuur werden doorgenomen.
waarnemingen ook per gebied te gaan opbergen.

In augustus werd een vergadering bijgewoond waar de gezamenlijke VWG-en van
Noord-Holland bijeenkwamen.
Op 24 januari en 12 oktober kwamen leden van de subgroep in vergadering byeen.
Aan tellingen en inventarisaties werd het volgende gedaan:
De Waterhoentelling op 14/15 januari (verslag Korhaan 12(6): 169-173).
Op dezelfde datum en op 18/19 maart werden de internationale watervogel-

tellingen gehouden,
De steltlopertellingen werden gehouden op 15/16 april en 25/26 november.
Knobbelzwanen werden op 15/16 april geteld (meest door kursisten) en op
11/l2 november werden daarbij ook nog Smienten en Meerkoeten geteld
(zie Korhaan 12(5): 138-144).
Verder werd weer raeegewerkt aan de maandelijkse watervogeltellingen in de
randmeren van Hollandse Brug tot de brug bij Nijkerk.
In februari werd weer
de stootvogeltelling gehouden. Ook hiervan verscheen in Korhaan 12 (3):81-13
het verslag.

In het voorjaar en in de zomer werd door individuele leden de Dorsewaard bij
Vreeland op broedvogels geïnventariseerd. Het verslag verschijnt zeer waarDeze nieuwe methode van inventariseren
schijnlijk in de volgende Korhaan.
(iedere week eenmaal door steeds andere vogelaars) lijkt geslaagd en de resultaten zullen ongetwijfeld juister zijn dan bij de voorheen gevolgde werkwijze, Eveneens werd het werkgebied in de maanden juli en augustus op broedparen van Hulszwaluwen onderzocht.
Het resultaat van deze telling was meer
dan opmerkelijk.
Ook hiervan verschijnt binnen niet al te lange tijd een
verslag.
In samenwerking met het GNR en het RIN werden maandelijkse tellingen naar
de stand van de Korhoender uitgevoerd.
De jaarlijkse inventarisatie ("Common
Bird Census") van een deel Van de Westerhei en het Dassenbos werd weer voortgezet, Voorbereidingen voor het nieuwe SOVON trekvogelprojekt werden getroffen; deze verlopen echter moeizaam.
In elke Korhaan verscheen weer een overzicht van de meest interessante
waarnemingen gedaan door leden.
Hiermee komen we so'n beetje aan het eind
van ons latljn en rest het ons alle tellers, verslaggevers en alle anderen
te bedanken voor hun inzet, De waslijst van aktlviteiton zou anders veel
kleiner geweest zijn.
Wij hopen dat we in het nieuwe seizoen nog meer hooi
op onze vork kunnen nemen!

R. Moolenbeek en A. Vermeule
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Jaarverslag subgroep

over 1978

kursussen

Tussen de voorbereidende en de terugblikkende besprekingen (er werd 6 maal
weer twee kursussen tot stand, t.w. één kursus in het
voorjaar, bestaande uit 8 theorie-avonden en enkele excursies en één kursus
in het najaar, bestaande uit 6 theorie-avonden en enkele excursies tijdens
de weekends in de kursusperiode. Een aantal kursisten van de voorjaarskursus deed aktief mee aan de Knobbelzwanen-telling in april.

vergaderd) kwamen

Het is plezierig te konstateren dat de belangstelling voor onze kursussen
Vogelherkenning nog steeds levendig is. Het aantal deelnemers in het voorjaar was 72, in het najaar 73. Royaal voldoende vinden wij om met vertrouwen
weer te beginnen aan de voorbereidingen voor 1979. Wel werd er een speciale
folder ontworpen voor de kursus, welke via vaste adressen (o.a. Natuurmonumenten Corversbos) wordt verspreid.
Als extra zij opgemerkt dat door middel van deze kursussen het ledental van
de Vogelwerkgroep met ca, 20 leden is uitgebreid.
Subgroep Kursussen
L. Last

Nestkasten 1978

Jaarverslag subgroep

In dat jaar werden er 1454- (tegen
Deze kasten hingen verspreid over
Van diverse gebieden werden onvolledige gegevens en van 12

Het nestkastenverslag

1973

is verschenen.

1677 in 1972) nestkasten gekontroleerd.
34 terreinen.

terreinen geen gegevens
Het totaal aantaal

ontvangen.

broedsels was
eieren
uitgevlogen jongen

1029
6586

4655

De verslagen voor 1974 en 1975 zijn gereed en zullen in het voorjaar 1y79
verschijnen,
In 1978 werden van +3O terreinen de nestkasten gekontroleerd, I.v.m. het
omschakelen naar andere formulieren is het binnenkomen van gegevens vertraagd.

Jaarverslag subgroep Eempolders

1978

Subgroep Nestkasten
H.W. de Soete

De Eempolder-subgroep heeft weer een ijverig jaar achter de rug.
Er werd
zoals gebruikelijk iedere 14 dagen geteld, maar gelukkig heeft de groep zich
in de loop van 1978 uibgebreid tot 18 tellers, zodat dit toch niet een te
grote belasting betekende.

Er werd vier keer vergaderd. Op 2 augustus werd op uitnodiging van Luud Persijn
de vergadering gekoppeld aan een z eer geslaagde excursie in de Flevopolders.
Er is verder het nodige werk verricht aan een verslag dat de Eempolder-groep
dit jaar hoopt uit te geven ter afsluiting van 6 jaar tellingen (1973 t/m 1978).
In de laatste vergadering werd toegezegd om vanaf 1 januari 1979 mee te zullen
werken aan het SOVON onderzoek Winter- en trekvogels, hetgeen zonder veel extra
moeite kan worden gerealiseerd. Peter Vos zal als coördinator optreden.

Subgroep Eempolders
A. van Leyden
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Kerst-stukje

“Tsè-wè-tie, tsè- wè-bie...”
“Tsè.... pat-se-wie,
pat-se-wie....” Aldus de zang van de Cetti’s Zanger in het Ankeveens
plassengebied gedurende de maanden april/mei 1978. De eerste zang
klinkt ongeveer als het Engelse “seventy”. maar de vogel kent meer
variaties, die alle gemeen hebben, dat ze nogal hard, doch niet
onwelluidend klinken; één van de leuke, en leerzame vogelbelevenissen
van het jaar, dat nu achter ons ligt....
zijn, vingen
met name in
zich in het
aanvankelijk
voorkeur op
in slaagde,

Vele vogelaars, die in het centrum van Hilversum moesten
in dezelfde maanden daar een geheel ander geluid op,
de tweede helft van mei; een Zwarte Roodstaart had
drukke centrum van deze plaats ontwikkeld tot stadszanger,
op de parkeergarage aan het Noordsebosje, later bij
de toren op het gebouw van C & A, waar hij er wonderwel
boven het verkeerslawaai uit te komen.

23/4

werd er in een achtertuin aan de Constantijn Huygenslaan te
Op
Bussum een vlieger opgelaten, die weldra op grote hoogte boven do
huizen zweefde en nogal wat overeenkomst vertoonde met een man
Bruine Kiekendief, waartoe de schuine stand van de "vleugels" en de
karakteristieke "schommelvlucht" niet weinig bijdroeg; hierop volgde
een opmerkelijke reactie van een aantal Merels en Pimpelmezen in de
buurt, die druk aan het alarmeren sloegen !
Dat Witgesterde Blauwborsten soms
in merkwaardige biotopen voorkomen
bleek In Zuidelijk Flevoland, weer
in de tweede helft van de rijke
meimaand; op en in een uitgestrekt
knalgeel koolzaadveld zat een
wisselend aantal van deze mooie
vogels, meest zingende mannetjes;
wel moet worden opgemerkt, dat in
de onmiddelijke omgeving hun
biotoop aanwezig is in de vorm
van bebost poldergebied, veel
oud riet en zwarte els en een
kleine plas; hier zagen we een
prachtige man, zingend op korte
afstand en joegen we
zij het in
onschuld
volledige
onzerzijds
een Roerdomp op.
-

-

Een merkwaardig uitstapje, dat op 25/6; buiig en stormachtig weer;
desalniettemin leuke waarnemingen, zoals een 12Ü Krakeenden in de
Zeilplas aan de Knardijk ('Oostelijk Flevoland), waaronder een paartje
met 11 grote en een paartje met 9 kleine pulli; deze jonge vogels
hebben.reeds de lichte spiegel-aanduidingen in hun dons- en
jeugdkleed, wat een erg grappig effect oplevert.
Bepaald minder grappig was de aanblik van nogal wat dood gereden
Gierzwaluwen langs de Oostvaardersdijk op diezelfde dag; de vogel.s
als hierboven al
vlogen onder ongunstige weersomstandigheden
aangeduid
vry laag boven de weg en scheren langs bosjes en over
plasjes in de omgeving.
-

-
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Op die weg wordt door vele automobilisten (te) hard gereden, wat
nogal wat Gierzwaluwlevens kost.
Wij vonden zo'n dode Gierzwaluw, nog warm; opvallend aan het diertje
is het miniscule snaveltje met de daarentegen zo grote snavelopening,
de mondhoeken lopen tot ver onder de ogen door, een echte vliegenen muggenfuik dus ! De in verhouding vrij grote kop gaat over in
een teer aandoend, doch fraai aërodynamisch torpedovormig lichaam
met pootjes als kleine klauwtjes;, alle vier tenen naar voren gericht;
wat een uiterst funktionele en fascinerende vliegkunstenaars zyn
dit toch !

Nog enkele grepen uit het vervlogen vogeljaar
een roepende Kwartel in de ruige berm van de Torenvalkweg in
Op
Oostelyk Flevoland; te zien krijgen we dit mini-patrijsje echter niet.
:

l?/8.

16/9

worden in het, gebied, ruwweg gelegen tussen de Nieuwe
Op
Keverdijksepolder in het westen en de Blaricummer- en Tafelbergheide
in het oosten, met als noordgrens het Gooimeer en als zuidgrèns een
lijn langs en in het verlengde van de Franse Kampweg, niet minder dan
zes Boomvalken gesignaleerd, jagend, duikend op een Sperwer, misbaar
makend bij de nadering van een Buizerd, of gewoon langs vliegend.

In de eerste dagen van oktober werd nogal eens een baltsende Korhaan
onze laatste ?
op de Westerheide aangetroffen: op dezelfde plek
werd op tenminste drie achtereenvolgende dagen baltsgedrag vertoond,
waarbij het opviel, dat de haan actief reageerde op een viertal
plagerige Eksters, die speelse buitelingen om hem heen maakten; hy
reageerde echter nog duidelijker op een plotseling in zijn buurt
neerstrijkend hennetje !
-

-

Tydens een Eempoldertelling op 2/l2 deden we een naar ons oordeel
toch wel bijzondere waarneming; we stonden bij het wiel aan de
noordpunt van het zomerdijk je in het noorddeel van ons telgebied
en hoorden een geluid als van een aantal schorre trompetten, die
lage tonen voortbrachten. "Kraanvogels !!" roepen we, bijna
tegelyk.
De vogels zijn opeens veel dichterbij dan we verwachten; en op niet
al te grote hoogte en voor deze schuwe dieren waarschijnlijk korte
afstand vliegen ze roepend over ons heen en blijven even boven ons
zweven, als zoekend naar een plaats om te pleisteren; het licht
is zodanig, dat we wel de koptekening doch niet het rood op de kop
kunnen onderscheiden.
De groep prachtige en imposante vogels vliegt vervolgens, zij het
ietwat ongeorganiseerd in twee ongelijke gedeelten gesplitst, in
ongeveer zuidwestelijke richting; we tellen ze enkele malen: het
zijn er drieëntwintig !
Een dag later nemen we in de baai bij het Naarderbos een Parelduiker
waar, regelmatig duikend; donkere bovenkop en bovenzijde, iets
lichter nek, bij goede belichting met een donkerbruine glans, dit
alles scherp afgetekend tegen de witte hals en onderdelen; de
snavel is slank, recht en loodgrijs.
De vogel is niet bijzonder schuw, maar blijft wel op enige afstand
en op
zien we hem een paling naar binnen werken.
En dan die /reemde Phylloscopus in het Naarderbos, ook al op 17/12;
laat ik hem eerst eens voor u beschrijven:

17/12
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een vogel uit de Fitis/Tjiftjafgroep met geheel bruine bovendelen,
geen vleugelstreep, dunne crèmekleurige wenkbrauwstreep, flanken
donker-isabelkleurig, onderdelen verder witachtig; geen geel
groen op boven- en onderdelen, staart niet bijzonder kort
of lang; snavel en poten donkerbruin.
Gedrag: tamelijk mak, zeer beweeglijk, fourageert rusteloos tussen
takken en bladeren, even boven de grond.
Geluid: helder "tie" of "die", tamelijk verdragend, soms iets schor
op het eind, ietwat melancholiek klinkend.
Weet u al, welke vogel het betreft ?
Collega-waarnemer P. Logtmeijer en schrijver dezes hadden zo onze
vermoedens en besloten die te toetsen aan de kennis van prof. dr.
K.H. Voous te Huizen en de heer F. Rynja te Bussum; dank zij hun
adviezen in deze kon worden vastgesteld, dat we zeer
waarschijnlijk te maken hadden met de Siberische vorm van de Tjiftjaf
de Phylloscopus collybita tristis; de talrijke , Tjiftjaf vormen
blijken, mede gezien diverse tussenvormen, een vrij moeilijke
materie en de uiteindelijke oplossing van deze kwestie viel dan
ook in de laatste donkere dagen van het aan vogels weer zo rijke

en/of

jaar

1976.

Een titel met een dubbele bodem; als voornaamste toelichting
moge dienen, dat het bovenstaande werd geschreven rond Kerstmis

1978.
S.H. Poelstra
Een

laat broedgeval

van de fuut

Begin november 1978 werd ik opgebeld door de heer B.J. van Ingen uit Naarden
die mij vertelde dat er in de vaart langs de Loodijk ter hoogte van “s-Graveland
een Futenpaar met drie kleine jongen rondzwom.
Op 5 november trof ik het vijftal inderdaad aldaar aan.
Ik schatte de jongen op ca. 3 weken oud. Zij waren
verdeeld over de beide ouders, één met één en één met twee jongen.
Opmerkelijk was dat beide ouders nog in het broedkleed waren, terwijl overal
elders de volwassen futen reeds in winterkleed rondzwommen. Er van uitgaande
dat de broedduur van de Fuut 27 dagen bedraagt, kunnen we stellen dat de jongen
half oktober uit het ei zijn gekropen en dat de eieren omstreeks half september
zijn gelegd. Glutz (1968) noemt eind september
begin oktober als uiterste
data voor komplete legsels. Als uitzonderingen noemt hij
5 okt. 1943
3 nesten met eieren in Zwitserland, Mauensee en op 10 nov. 1961 1 nest uitgekomen jongen in België, Hofstade.
-

:

-

Op 25 november werd heb vijftal nof' op bovengenoemde plaats door mij waargenomen,
Hegin december trad onverwachts de vorst in en binnen enkele dagen lag
do vaart, langs de Loodijk di'-ht.
Ik was zeer benieuwd wat er met de Futen zou
gebeuren. Volgens Giutz blijven do jongen 10 tot 11 weken afhankelijk van do
ouders. Even snel als de vorst was ingezet, verdween ze weer en na enige dagen
lag de vaart weer grotendeels open. Op ca, 3 km, meer westelijk trof ik hen op
10 december weer aan. Ik vermoed dat ze ergens in een klein wak of onder een
brug de vorstperiode hebben overbrugd. Wol was een van de ouder vogels verdwenen on was do ander na,genoog in winterkleed.
Ruim een week later zng ik y.r- nog oenö vanuit d( auto, zij het dat zo au behoorlijk uit elkaar /.wemmen. Op IJ december zocht ik do hele vaart, weer af
en .zag slecht» 6<sn volwausm Fuut in winterkleed.
Of dit een dor oudervogolö
io gew< >on l, zal wol «3 tij 1 e--*n raadöul blijven. ,
Rob Moolenbeek
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Vakjargon

Tijdens de lezingen en op de excursies worden vaak termen gebruikt of
gehoord waarvan niet iedereen direct de betekenis kent. Om enige
duidelijkheid in deze “vogeltaal” te scheppen volgt hierna een
lijst begrippen die men in de vogel -litteratuur tegen kan komen.
Natuurlijk is deze lijst niet compleet; ze is slechts bedoeld als
basis van dit vakjargon.

aaoeter

vogel die zich voedt niet voedselresten en dode dieren.

adult

volwassen vogel.

rfleidings-

(distraction display) de verschijnselen die vogels ten

manoeuvres

toon spreiden om indringers, die een gevaar voor hun
eieren of jongen vormen, af te leiden en uit de buurt te

lokken.
avifauna

fauna van een streek of land,
betreft.

balts

het gedrag van vogels en andere dieren, meestal de mannetjes,
dat gericht is op paarvorming en de vestiging van het

voor zover die de vogels

territorium.
bidden

het in de lucht op één punt blijven "staan", bijvoorbeeld van
een Torenvalk of Ruigpootbuizerd. Wordt ook wel "wiekelen"
genoemd.

biotoop

een gebied dat aan alle voorwaarden voldoet waaronder een
bepaalde soort kan leven.

bles.

opvallende plek aan het voorhoofd.

bodembroeder

vogel die zijn nest op de grond heeft.

braakbal

opgebraakte prop van onverteerbare delen uit het voedsel
van onder andere roofvogels.

broedduur

de periode tussen het begin van het broeden en het uitkomen
van de eieren.

broedkleed

het verenkleed dat een soort gedurende de paartijd draagt en
dat gewoonlijk kleurrijken is dan het verenkleed tijdens de
rest van het jaar.

broedtijd

periode tussen het vestigen van het territorium en het
uitvliegen van de jongen.

broedkolonie

zie kolonie.

broedparasiet

vogel die zijn eieren door andere vogels laat uitbroeden en
verder verzorgen.

contourveren

net gehele verenkleed met uitzondering van de slag- en
staartpennen.
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dskveren

contourveren op boven- en ondervleugel en staart.

determineren

het vaststellen van de verschillende kenmerken.

distraction display

zie afleidingsmanoeuvre.

donsveren

de zachte veertjes onder de contourveren, die ervoor
zorgen dat het lichaam van de vogel niet te veel afkoelt.

doortrekker

regelmatig in Nederland doortrekkende vogel, die buiten
zijn trektijden in de zomer en de winter niet of slechts
incidenteel voorkomt.

dwaalgast

in Nederland niet regelmatig voorkomende of

eclipskleed

onopvallend kleed in de nazomer bij mannetjeseenden dat veel
lijkt op dat van het wijfje, samenhangend met de rui.

ecologie

de wetenschap van de relaties tussen dieren en planten en
de omgeving waarin zij leven.

eitand

scherp beenpuntje aan de snavel van een ongeboren vogel,
waarmee hij de eierschaal doorbreekt; het valt later af.

familie

taxonomische term; verzameling van verwante geslachten of
genera.

fase

zie kleurfase.

foerageren

het zoeken van voedsel.

genus

zie geslacht.

geslacht

taxonomische term; verzameling van min of meer verwante

soorten. Latynse

naam: genus,

broedende

vogel.

mv. genera.

glijvlucht

directe voorwaartse vlucht, waarbij de vleugels niet of
nauwelijks bewogen worden.

grondbroeder

zie bodembroeder,

grendelen

het in ondiep water "op de kop staand" afzoeken van de
bodem naar voedsel.

guano

vogelmest. In sommige gevallen -vooral bij afzetting door
kolonievogels en indien dit proces voldoende lang heeft
geduurd- is exploitatie van de mestlagen voor toepassing
als landbouwmeststof ter hand genomen.

habitat

het natuurlyke woongebied van een diersoort.'

holenbroeder

vogel die zijn nest in holen of gaten maakt, zowel in bomen
als in de grond, in huizen of in rotsen.

insektivoor

insekteneter.

invasievogeis

/ogels die soms enkele jaren achtereen in plotseling grote
aantallen kunnen verschijnen in gebieden waar ze anders
niet of nauwelijks worden waargenomen.
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inventarisatie een opsomming van vogels naar soort en aantal, die in een
bepaald gebied voorkomen.
jaargast

regelmatige, gedurende het gehele jaar voorkomende vogel,
die echter niet of slechts incidenteel in Nederland broedt.

jaarvogel

regelmatige broedvogel, die als soort gedurende het gehele
jaar in Nederland voorkomt.

jeugdkleed

het eerste verenkleed dat volgt op het donskleed van het
nestjong.

juveniel

jonge, nog niet geslachtsrijpe vogel.

kleptoparasitisme

het stelen van voedsel van andere soorten (o.a. een opvallend
gedragskenmerk van de familie van de Jagers).

kleurfase

opvallende variant van een verenkleed binnen één soort, niet
gekoppeld aan leeftijd en geslacht en zonder dat er sprake is
van geografische variatie. Ook "fase" genoemd.

kolonie

een verzameling vogels, meestal van dezelfde soort,
eikaars nabijheid nestelen.

leewieken

het wegnemen van het laatste vleugellid, waaraan de

die in

slagpennen groeien.
lek
marien

gemeenschappelijke baltsplaats, b.v. van Kemphaan of Korhoen.

(bn.)

levenswijze van soorten die, behalve in de broedtijd, het
gehele jaar op (volle) zee verblijven. Ook "oceanisch" genoemd.

metabolisme

het totaal aan stofwisselingsprocessen.

migratie

de massale trek van vogels tussen hun overwinteringsplaats en
hun broedgebieden.

milieu

het geheel van biologische en niet-biologische factoren, die
het leven van een organisme beïnvloeden.

nestblijver

vogel die in het nest gevoerd wordt tot hij uit kan vliegen
en vaak nog enige tijd daarna.

nestdotje

bij roofvogels en uilen de kleinste van het nest, dus ook de
meest kwetsbare.

nestvlieder

vogel die na uit het ei te zijn gekomen, het nest verlaat en
gedeeltelijk voor zichzelf kan zorgen.

niche

de plaats die de vogel in het milieu inneemt.

observatiehut

plaats vanwaar men waarnemingen kan doen zonder de omgeving

te verstoren.

oceaniech(bn.) zie
onregelmatige gast
oölogie

marien,

zie dwaalgast.

tak van de ornithologie die zich bezighoudt met de bestudering
der eieren.
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ornithologie

leer der vogels, vogelkunde.

pikorde

de sociale rangorde binnen een groep vogels. Een vogel
die hoger in rang is dan een andere, zal bij het voedsel
pikken voorrang genieten.

poetsen

onderhoud van het verenkleed;

polygamie

het verschijnsel dat een vrouwtje of mannetje meer dan
één partner heeft.

prachtkleed

zie broedkleed.

predator

dier dat op andere, levende dieren jaagt.

promiscueus

voortplantingsgedrag waarbij mannetjes of vrouwtjes niet
zijn aangewezen op één seksuele partner.

prooidier

dier waarop een roofdier jaagt.

pul

donsjong van nestvlieders zoals eenden en ganzen.

ringen

het aanbrengen van een aluminium ring (waarop een bepaalde
codering voorkomt) rond een van de poten van een vogel
teneinde verplaatsingen na te gaan.

roestplaats

rust- of slaapplaats van vogels.

roffelen

het hameren door spechten op dode takken in de broedtijd;
een zeer ver dragend geluid.

ruien

het verwisselen van verenkleed. Bij de meeste vogels vindt
een volledige rui plaats aan het eind van het broedseizoen,
maar bij een aantal trekvogels pas in het winterkwartier. Dit
proces neemt geruime tijd in beslag, maar bij een aantal
soorten zoals ganzen, eenden en rallen worden de slagpennen
alle tijdelijk afgeworpen, zodat de vogels enige tijd niet
kunnen vliegen.

rushes

massale verplaatsingen van vogels, die onder meer door

toilet maken.

plotseling invallende koude en sneeuwval kunnen optreden.
schroeven

het in cirkels omhoogzweven van bijvoorbeeld een Buizerd,
waarby hij gebruik maakt van thermiek.

schuilhut

zie observatiehut.

slagpennen

1. grote slagpennen of handpennen: alle veren die ingeplant zijn
op de "hand" van de vogel.
2. kleine slagpennen of armpennen; alle veren, ingeplant op
de achterrand van de ellepyp.

sluier

min of meer cirkelvormige bevedering van de kop rond de
ogen, zoals bi; uilen, waardoor ae indruk van een "gezicht"

ontstaat.
sol

jtHi ?e

vog*»is

vogels die op zichzelf leven en slechts by elkaar Kotsen
in de paartijd.
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spiegel

opvallend gekleurde vlek op de kleine slagpennen bij
eendesoorten.

standvogels

vogels die ook buiten de broedtijd in hetzelfde gebied
verblijven waar ze hun jongen hebben grootgebracht.

stootvogels

andere naam voor roofvogels.

systematiek

de wetenschap die zich bezighoudt met de wetenschappelijke
rangschikking van planten en dieren en hun naamgeving;
vaak worden systematiek en taxonomie als synoniemen van
elkaar gebruikt.

takkeling

jonge vogel die nog slechts van tak tot tak kan vliegen.

taxonomie

de wetenschap die zich bezighoudt met de wetenschappelijke
naamgeving, in deze context van vogels. Zie ook systematiek.

territorium

het gebied dat een vogel of vogelpaar als zijn terrein
beschouwt en verdedigt tegen soortgenoten.

territoriumgedrag het kenbaar maken en verdedigen van een territorium.

thermiek

plaatselijk, omhoogstijgende kolommen warme lucht die
sommige vogels

benutten

bij het omhoog zweven.

trek

massale seizoengebonden verplaatsingen van vogels.

trekvogels

vogels die een verschillend zomer- en winterkwartier hebben
en zich daartussen op regelmatige tijden verplaatsen.

uilebal

zie braakbal.

verspreidingsgebied

het gebied waar een diersoort voorkomt.

vlucht

benaming voor een troep samenvliegende vogels.

vogelreservaat

beschermd gebied, bestemd om er de avifauna in zijn
verder te ontwikkelen.
natuurlijke staat te handhaven

waadvogel

vogel die in ondiep water en op slikken zijn voedsel zoekt

waardvogels

de pleegouders van het jong van een broedparasiet.

wiekelen

zie bidden.

vintergast

regelmatigs, in Nederland doortrekkende en overwinterende
vogel, die buiten zyn trektyden in de zomer niet of
slechts incidenteel voorkomt.

zeilvlucht

wijze van vliegen, waarbij de vleugels slechts in geringe
mate worden bewogen en waarbij gebruik wordt gemaakt van
thermiek en van andere luchtstromingen.

zomergast

vogel die alleen 's zomers in ons land verblijft.

zomervogel

regelmatige broedvogel, die in de winter niet of slechts
incidenteel in ons land voorkomt.
F. Hoes

en/of
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De

spreeuw

De aanleiding om iets over de Spreeuw te schrijven komt waarschijnlijk
voort uit het feit, dat ik er de laatste weken veel mee te
maken kreeg. Het is namelijk zo dat ik dit jaar probeer meeuwen te
vangen om hiermee een bijdrage te leveren aan een onderzoek over deze
vogels. Nu laten meeuwen zich niet zo gemakkelijk verschalken en om ze
te vangen heb je hulptroepen nodig in de vorm van een aantal Spreeuwen.
Wanneer er enige van deze drukdoende vogels op het uitgestrooide voer
neerstrijken is de kans groot dat meeuwen volgen. Zonder Spreeuwen of
andere vogels geen meeuwen !
Hun aanwezigheid wordt dus wel op prijs gesteld, maar je Jamt ook te
veel van het goede Jcrygen en dat is nu half december het geval. Er
zijn er zo veel, dat het by en cm het gestrooide voedsel zwart ziet van
deze vogels en het kost geen moeite om er honderd en meer in één slag
te vangen. Dit wordt echter niet gedaan, omdat dit de ringer arm
maakt en de Spreeuw toch al tot de meest geringde vogels behoort.
Een enkele wordt er natuurlijk nog wel geringd en zo bleek een van de
vogels die wij op een zeker moment vingen een ring uit Rusland te
dragen. Waar en wanneer deze vogel is geringd zult u over een aantal
maanden wel in de Kor haan lezen. Het duurt namelijk geruime tijd eer
de Russen 'n antwoord sturen op dergelyke gegevens.
Het is wel opmerkelijk, dat er onder de vogels die ik nu vang veel
ouden worden aangetroffen die opvallen door hun gewicht.
Er komen momenteel grote aantallen Spreeuwen in onze omgeving voor,
waarschijnlijk afkomstig uit Oost-Europa.
Wanneer u dit leest is de winter alweer gevorderd en is het de tijd
dat onze eigen broedvogels weer terugkeren uit hun winterkwartieren.
Als je de vogels bij het vangen in de hand neemt, is duidelijk
waarneembaar dat het voorjaar in aantocht is.
De Spreeuw begint langzaam
zyn bruidskleed aan te
trekken, dit is het
best te zien bij de oude
mannen, waarbij de punt
van de snavel in
februari alweer geel
begint te worden. Ook de
witte punten aan de borstveren beginnen te slijten,
zodat het dier veel
donkerder wordt en meer
begint te glanzen.
Bij de jonge vogels duurt
het wat langer eer de
verkleuring optreedt en
sommigen hebben in april
nog een nagenoeg zwarte

snavel.
Indien u Spreeuwen ziet met een gele punt aan de snavel zyn dat zeer
waarschijnlijk eigen broedvogels, die dan ook wel in de omgeving blijven.
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Let u eens op of u ze kunt ontdekken. Leze aanwijzing wil echter niet
zeggen, dat alle bij ons overwinterende Spreeuwen zijn vertrokken.
Juist in deze tijd kunt u de massale slaapvluchten waarnemen van
duizenden vogels die zich tegen de avond verzamelen om massaal
in een bos of rietveld de nacht door te brengen.

Eigen broedvogels beginnen inmiddels een broedplaats te zoeken en
kijken in onze nestkasten of het gat groot genoeg is om er door te
kunnen. Mocht dit kunnen en het hol wordt goed geoordeeld, dan zal
de man dagelijks in de onmiddellijke omgeving zijn gezang laten
horen cm aan een vrouw Spreeuw te melden dat hij huwbaar is en
over een woning beschikt. Veel mensen zijn niet op Spreeuwen gesteld,
maar een broedend paartje kan toch veel vertier in de tuin
geven.
Met de kijker zijn ze dan goed waarneembaar en is het verschil
tussen man en vrouw ook te zien. De snavel is inmiddels van
we spreken dan over mei
geheel geel geworden en daarbij
beiden
de
basis
van
de
snavel
van
de
man een donkere kleur, terwyl
heeft
deze bij de vrouw roze is. Bovendien heeft het wijfje een lichte ring
in het oog, terwijl het oog van de man geheel donker is.
De Spreeuwen hebben dan een glanzend verenkleed, hetgeen is ontstaan
door het slijten van de borstveren waardoor het wit aan de punt is
verdwenen.
De Spreeuw viert bruiloft in een versleten pak en daarin ziet hij
er op zijn mooist uit. Let u eens op of u het ock kunt vaststellen.
-

-

Wat te doen met zeldzame

waarnemingen

Bij het ordenen van de waarnemingskaarten in het archief van de Vogelwerkgroep komen we wel eens waarnemingen tegen waarvan je denkt: zou het echt
wel die soort zijn geweest? Een twijfelgeval, niet leuk voor de waarnemer,
maar ook niet voor diegene die met het kaartje wat wil doen.
Om dit in de toekomst te ondervangen, zouden wij bij wijze van proef eens
het volgende willen voorstellen.
Heeft u een "zeldzame" vogel waargenomen (zie hiervoor de vogelgids bij
Dwaalgasten en Onregelmatige gasten), bel dan zo snel mogelijk één van de
onderstaande adressen. Wij zullen dan proberen het te verifiëren en uw
waarneming krijgt hierdoor veel meer waarde. Schroom niet en zie het zeker
Zelfs de beste vogelaars hebben het wel
niet als een soort wantrouwigheid.
De
voor
de
eens mis,
Commissie
Nederlandse Avifauna stelt ook hoge eisen
aan zeldzame waarnemingen (zie hiervoor Limosa 50: 137-144-), Zo worden door
hen éénmans waarnemingen nimmer als bevestigd beschouwd.
Heeft u dus wat leuks waargenomen, bel dan
Rob Moolenbeek

:

(035-6264.1), Frans Rijnja (035-18721) of Adri Vermeule
(035-8574-92)
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Het korhoenderonderzoek in 1978

Zoals bekend nam onze vogelwerkgroep dit jaar het initiatief
om een onderzoek in te stellen naar het voorkomen van het Korhoen
in vrijwel ons gehele werkgebied.
In goede samenwerking met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)
en de Stichting het Gooisch Natuurreservaat (GNR) werd bepaald
hoe en waar het onderzoek moest plaatsvinden.
Binnen de vogèlwerkgroep bleken 21 personen bereid regelmatig een
bepaald gebied op de aan- of afwezigheid van Korhoenders te
onderzoeken.
Op deze manier was het mogelijk niet minder dan 25 terreinen te
bekijken

!

Medewerkers
Medewerking aan het onderzoek verleenden: H.J. ten Brinke,
P.W. Dieperink, N.J. Dwars, 0. de Qraaff, F. Griffioen, H. Harder
J. Harder, J. Kamies, R.P.H. v.Maanen, R.G. Moolenbeek, S.H.
Poeletra, H.J. van der Pol, G.I. Rieken, C.M.T.I. Rosier,
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, F.G. Rijnja, R. Sinoo, Stichting
Gooisch Natuurreservaat, subgroep Eempolders, J. Taapken, A.P.
Vermeule, Y.S. Vogel, D.G. de Witte en I.W. van Woersem.
Aan allen heel veel dank I
Methode

Bjj de We ster- en Bussumerheide was het de bedoeling dat
er minimaal één dag per week besteed werd aan het Korhoenderonderzoek. De gedachte hierachter was uiteraard dat op deze
heidevelden de Korhoenders van ouds voorkomen. In verband met de
aldaar door de vogelwerkgroep voorgestelde uitbreiding van het
Korhoenderrustgebied was het dus gewenst zoveel mogelijk
veldgegevens te verzamelen, met name over de plaats waar de
hoenders gesignaleerd werden.
De heer Blessing van het G.N.R, was belast met het verzamelen van
gegevens over deze gebieden. Over zijn bevinden kunt u elders in
deze Korhaan lezen.
De werkzaamheden voor de vogelwerkgroep bleven dus "beperkt" tot
het afzoeken van de 25 overige terreinen. Het betrof hier de
volgende gebieden: Hilversumse Meent, Franse Kampheide, Huizen Eng,
Tafelbergheide, Zuiderheide, Laarder Wasmeer, Hoorneboegse heide,
Zwarte Berg, Heide achter sportpark Hilversum, weilanden bij
Eemeroord, Nieuwenoord, De Snip, Egelshoek, Kortenhoef (weidegebieden), Laarder Eng, Limitische heide, Nieuw Bussumerheide,
Vliegheide, omgeving Hilversums Wasmeer, weilanden bij Zonnestraal,
Eempolders

Noord/Zuid,

Blaricummerheide,

Zuidpolder te Veen, Noordpolder te Veen,
Huizermeent, Zanddijk, weilanden bij Kerkelanden

Hilversum.
De waarnemers kregen de opdracht het terrein goed te onderzoeken,
zonder dat er sprake zou zijn van een grote "heksenjacht" op het
Korhoen.
Er werd een telschema opgesteld ten behoeve van een aantal
simultaantellingen. Deze werden gehouden op 4/2,
18/3» l/4»
15/4, 6/5, 5/6, 1/7, 27/7 en 26/8.

4/3»
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Daarnaast kwamen de meeste waarnemers ook op andere dagen in hun
telgebied. Hun werd geadviseerd het gebied in de vroege ochtenduren
af te zoeken daar de waarnemingskansen dan het grootst zyn.

Resultaten
De bevindingen van de heer Blessing op de Wester- en

Bussumerheide kunt u zoals reeds gezegd, elders in deze Korhaan
lezen.
De laatste jaren waren er buiten de Wester- en Bussumerheide
nauwelijks Korhoenders gezien. Het spreekt derhalve vanzelf dat er
bepaald geen hoge verwachtingen gekoesterd mochten worden. Verrassend
was het des te meer te noemen dat van een tweetal gebieden enige
waarnemingen binnenkwamen:

1. Heide achter het sportpark Hilversum
ca

30

november

eerste week

dec

16 december
1 februari

197? 1 vr
1977 l,vr
1977 Ivr
1978 1 vr

(S.
(S.
(B.
(H.

Keuning)
Keuning)
Broeke)
Harder)

Bij deze laatste waarneming werd gemeld dat de vogel zich
bevond op een kaal stukje heide, vloog op en streek aan
de andere zijde van de spoorlyn Hilversum
Utrecht neer.
-

2.

Hoorneboeftseheide

23 maart 1978 1 vr (H. Stein)
De hen werd opgestoten in het heideterroin ten westen van
de zandverstuiving. Nadien werden tot circa half april
regelmatig verse uitwerpselen gevonden op de zelfde
plaats (j. Taapken).
De mogelijkheid dat het bij al deze waarnemingen om hetzelfde
exemplaar gaat lijkt mij niet uitgesloten. Hemelsbreed is de afstand
tussen de Hoomeboeg en de heide achter het sportpark ongeveer 2000

meter.
Helaas werden in beide gebieden geen mannelyke vogels waargenomen.
Broeden lijkt dan ook uitgesloten.
Zoals verder te verwachten was werd op de overige onderzochte
terreinen geen enkele Korhoen gezien. Ook op de plaatsen waar in de
periode 1950-1974 nog korren gezien werden
Huizerkust, Hilversumse
Meent, Franse Kamp, Sportvelden Crailo, Zuiderheide, Laarder Wasmeer
en Egelshoek * )
werden ze nu niet waargenomen.
-

-

Verstoringen in de terreinen
Door enkele waarnemers werden notities gemaakt over verstoringen in het terrein. Voor de Blaricummerheide werd gemeld dat er veel
verontrusting ontstond door de vele ruiters en honden. Ook op de
Zuiderheide werd regelmatig gesignaleerd dat men zich totaal niet
aan het hondenaanlgngebod hield. Tussen de 10 en 20 loslopende
honden was aldaar een normaal verschijnsel te noemen ! Ook bromfietsers
werden hier, evenals op de heide achter het sportpark, gesignaleerd.

i) D.A. Jonkers, De Korhoenders van het Gooi, uitg. VWG het Gooi e.o.
(U73).
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Conclusie
Het in 1978 geh uien onderzoek bevestigt de indruk die er
reeds was, namelijk: de Gooj.se Korhoenderpopulatie bevindt zich vrijwel
constant op de Bussumer- en Westerheide. Slechts bij uitzondering
zullen er vogels op andere terreinen aangetroffen worden. Een en ander
houdt bovendien in dat genoemde gebieden van levensbelang zijn voor de
soort. De vogels moeten hier kunnen fourageren, rusten, zich voortplanten, enz.
Naschrift
Gelet op hetgeen hierboven is geschreven kan slechts opnieuw
gepleit worden voor een flinke uitbreiding van het Korhoenderrüstgebied
op de Westerheide.
Tijdens de lezing die drs. F.J.J. Niewold van het RIN onlangs voor onze
vogelwerkgroep hield bleek dat ook hjj het belang van een uitgebreid
rustgebied ziet. De door
vogelwerkgroep voorgestelde 100 ha. lijkt
hem niet irreëel ! Volgens zijn zeggen dient er bij het beheer van het
Korhoenderbiotoop gestreefd te worden naars
1. een kleinscnalig heidegebied, d.w.z. met veel afwisseling
in de heidevegetatie.
2. , een meer open boomheidej de vliegdennen zorgen hier voor de
nodige dekking.
3. Zo veel mogclijk de omliggende cultuurgronden onder supervisie
van het natuurbeheer brengen; indien mogelijk voerakkers
binnen de heidevelden aanleggen (broed- en voedselgebieden
mogen namelijk niet te ver van elkaar liggen).
4. de recreatiedruk opvangen; een goed padenplan is hierbij
van groo belang; zo min mogelijk rechte, maar afwisselende,
slingerende paden.
5. het aangeven van hondenroutes met hondenweidjes aan de
rand van de bebouwing.
6. instellen van een rustgebied, met name in de broedtijd.

Het is te hopen dat er in 1979 nog meer aandacht aan al deze aspecten kan
worden besteed en dat een daadwerkelijk begin wordt gemaakt met de
vergroting van het rustgebied. De noodzakelijkheid is overduidelijk, de
effecten zullen moeten worden afgewacht.
J. Harder

Vogelkursus

beginners

Onze kursus Vogelherkenning start op Woensdagavond, 28 februari om 20.00 uur
in de Zuiderkerk, Abr. Kuyperlaan te Buasu*. Voor deze veel geprezen kursus
kunt u zich opgeven bij mevr, C.C.M. Last tel, 035-62099.
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Korhoender-inventarisatie op de Wester- en Bussumerheide in

1978

Het jaar 1978 begon voor de Gooise Korhoenderstand niet erg rooskleurig. Op de Westerheide, Bussumerheide en het Pioniersterrein
werden tenminste vijf Korhennen en één Korhaan regelmatig
waargenomen.
Op de baltsplaats werd dit voorjaar een ijverig sissende en
schijngevecht houdende Korhaan aangetroffen. Hierbij werden dan ook
de Korhennen regelmatig waargenomen.
Na de baltsperiode werden de hennen minder gezien.
Waar men Korhoenders regelmatig kon aantreffen was in het voorjaar,
op de afgehrande heidepercelen waar zij fourageerden op de daarop
voorkomende vegetatie van dopheide, struikheide en bochtige

smele.
Op het vogelreservaat, gelegen op de Westerheide, werden en
worden nu regelmatig een Korhaan en Korhennen waargenomen.
Dit is mede te danken aan een aktie van de Lions die in samenwerking
met het Gooisch Natuurreservaat een zuiveringsactie hielden waarbij
voornamelijk amerikaanse vogelkers (Prunus Serotina) en vliegden
(Pinus Sylvestris) werden opgeruimd.
Enkele berken waarin korren fourageerden bleven staan.
Er werd een akker bijgemaakt waarin, evenals op de grote akker,
boekweit werd gezaaid. Zoals gezegd kan men er nu regelmatig
Korhoenders zien.
Uit de broedsels die op de heide hebben plaats gevonden, zijn in
1978 in ieder geval twee jongen voortgekomen. Het eerste jong dat
waargenomen werd bleek een hen te zijn, van het tweede staat vast,
dat het om een mannetje ging.

Verstoring door recreatie kwam regelmatig voor, verstoring zo ook
door loslopende honden. Ook de militaire oefeningen zijn bepaald
niet bevordelijk voor de Korhoenders tand fen de rust op de heide.
Wanneer de heide druk bezocht werd door publiek trof men de
korren meer aan op de oude hogere heide waarin ze minder
opvielen.
Het RIN

(Rijksinstituut

voor

Natuurbeheer) heeft in 1978

voor de

Vogelwerkgroep het Gooi e.o. een voorlichtingsavond omtrent het
Korhoenderprobleem gegeven.
Hieruit bleek dat men nog niet voldoende inzicht heeft in de
achteruitgang. Ook landelijk gezien niet.
De RIN-medewerkers zijn enkele malen in het Gooi geweest cm de
situatie op onze heide te peilen. Men vond de heidevelden te zeer
verdeeld» Dit komt door de vele wandel-, fiets- en ruiterpaden.
Ook pleitte men er voor om meer herken en vliegdennen te laten
staan, terwyl het afbranden van de oude heide op kleinere schaal
moet gebeuren.
B. Blessing

(G.N.R.)
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Speciale aanbieding van grammofoonplaten

met

vogelgeluiden

Betreft! langspeelplaten "Vogelstimmen unserer Heimat"
Op de ledenavond van november j.l. attendeerde de heer K. Visser
ons op een speciale aanbieding van muziekhandel De Roos (Hilversum),
betreffende 3 langspeelplaten met de geluiden van onder andere
90 vogelsoorten voor de totale prijs van ƒ 18,50 (exacte aantal

92).

Hoewel de titel mij niet zo aantrok ben ik zo gauw mogelijk hierop
afgetogen aangezien deze prijs mij wèl aantrok.
Ter vergelijk: één plaat uit de serie "Hoor de vogels" met gemiddeld
9 soorten vogels kost ca. ƒ 8,50.
Hoewel ondergetekende beslist geen reclame wil maken kan hij deze
Duitse serie erg aanbevelen. De kwaliteit van de opnamen is beslist
goed te noemen en naar mijn mening zuiverder van kwaliteit dan de serie
"Hoor de vogels".
De speelduur per soort is bij de Duitse serie echter iets korter, wat
echter geen groot bezwaar is. Eveneens komen er enkele soorten op
voor welke in Nederland niet (niet meer) te beluisteren zullen zijn,
zoals bijvoorbeeld de Oehoe.

Aangezien gebleken is dat meerdere leden van onze vogelwerkgroep deze
platen hebben aangeschaft en de vertaling van de Duitse vogelnamen
misschien problemen kan geven, laten vrij hier een lijstje met de
juiste benamingen volgen in de volgorde zoals op de platen
aangegeven.
Plaat 1, kant 1} nr.

1. Turkse Tortel, 2. Tortelduif, 5* Ci’ote Bonte

Kleine Bonte Specht, 5« Middelste Bonte Specht, 6. Zwarte
Kuifleeuwerik, 8. Veldleeuwerik, 9* Vlaamse Gaai, 10.
Koolmees, 11. Pimpelmees, 12. Zwarte Mees, 13. Kuifmees, 14*
Glanskop, 15. Staartmees.
Specht,
Specht,

4«

?•

3* Roodborst, 4* Heggemus, 5Goudvink, 8. Vink, 9» Geelgors, 10. Huismus,

kant 2; nr. 1. Boomklever,
Groenling,

6.

Sijs,

?•

2. Merel,

11. Ringmus.
Plaat 2, kant

1; nr. 1. Zwarte Roodstaart, 2. Zanglijster, 3» Grote

Lijster, 4. Roodborsttapuit, 5* Blauwborst (witgesterde), 6. Paapje,
7. Nachtegaal, 8. Noordse Nachtegaal, 9» Europese Kanarie, 10. Putter,
11. Grauwe Gors, 12. Boompieper, 13. witte Kwikstaart, 14» Winterkoning, 15. Patrijs, 16. Koekoek.
kant 2; nr.

1. Zwarte Kraai, 2. Raaf, 3» Braamsluiper, 4» Tuinfluiter,

Zwartkop, 6. Grasmus, 7* Fitis, 8. Tjiftjaf, 9» Fluiter, 10.
Goudhaantje, 11. Spotvogel, 12. Sprinkhaanrietzanger, 13. Draaihals,

5*

14. Wielewaal.

Plaat 3, kant 1; nr.

1. Boomvalk, 2. Torenvalk, 5» Havik, 4« Buizerd, 5.

Ransuil, 6. Kerkuil,

7» Bosuil,

uil,

15.

8. Dwergooruil,

9* Steenuil,

10, Ruigpoot-

12. Rietzanger, 13. Bosrietzanger, 14- Kleine Karekiet,
G ote Karekiet, 16. Bontbekplevier & Kleine Plevier, 17. Wulp.
11. Oehoe,
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kant_2; nr. 1. Kraanvogel, 2. Kluut, 3. Tureluur, 4. Waterral, 5.
Porseleinhoen, 6. Klein Waterhoen, 7. Meerkoet, 8. Kwartelkoning,

9. Wilde Zwaar, 10. Grauwe Gans, 11. Kolgans, 12. Bergeend, 13.
Wilde Fend, 14. Dodaars, 15* Fuut, 16. Roodhalsfuut, 17. Zwarte
Stern, 18. -Bwergstern.
Nico Klippel

Verslag van de excursie van

aantal deelnemers:

25

november

1978

-

Gooilust

15

het weer: aanvankelijk erg veel regen, later minder en tenslotte werd
het droog, vrij koud, weinig wind.
Het regende aanvankelijk zo hard, dat we op het punt stonden
om de excursie af te gelasten. Juist toen we het er over eens waren
dat het weinig zin had om met dit weer te gaan wandelen, werd de
regen minder, zodat we besloten het er toch maar op te wagen. Zo
vertrokken we even na 8 uur.
Er trokken zo nu en dan vrij grote groepen (Kol)
over.
Op Gooilust zagen en hoorden we vrij veel Koolmezen, Pimpelmezen,
enkele Matkoppen, Glanskoppen, Huismussen, Vinken, Roodborstjes,
Winterkoninkjes, Goudhaantjes, Staartmezen, Spreeuwen, Merels, Vlaamse
Gaaien, Eksters, Kauwtjes, Zwarte Kraaien, Wilde Eenden, Waterhoentjes,
Kokmeeuwen, Houtduiven en Turkse Tortels. Veel belangstelling was er
voor de Boomklevers en de Boomkruipers. Beide soorten lieten zich
dikwijls zien en horen. Heel mooi zagen we een Sperwer langs en een
Kramsvogel over vliegen.
Verder zagen we enkele Hazen, Konijnen en een Eekhoorntje.
Na enige tijd klaarde de lucht helemaal op. We hebben ook nog wat aan
planten en paddestoelen gedaan. Met name de Koningsvarens en enkele
naaldhoutgewassen, zoals de Hemlockspar (Teuga) bleken interessant.
Zwavelkopjes, Geweizwammetjes, Rode Russula's, Honihgzwammen,
Grote Stinkzwammen, Paarse Ridderzwammen en Porseleinzwemmen waren
zo maar wat paddestoelen, die we heel moe., konden waarnemen,
ld. met a] duurde .le excursie tot ongeveer half eif.

ganzen

E.P. Klomp
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Ook dichters volgden onze najaarscursuss

van

Bij het einde de vogelcursu
’k
al
en
ja

(8 november 1978)
Wil graag namens allen onze dank hier verwoorden
sta ik dat wel in Sinterklaasstijl te doen
zingen dat kan ’k niet, U zal ’t zonder accoorden
slechts met een lofdicht en scherts moeten doen

Ik ben nog maar in de beginnelingsfase
ja wat vogels betreft tel ik nauw’lijks tot tien
en gisteren nog was ’k geheel in extase
want ik heb toen mijn eerste Goudhaantje gezien
We kregen goed les, veel van Paul en Jelle
Prachtige dia's en de toelichting fijn
Cto zo over vogels te kunnen vertellen
dan moet je een rasechte liefhebber zijn

jhinli weet alles

over eenden en ganzen
heeft
ze beslist in 't blazoen
watervogels
JaVMI
AnkeVeen Ja en Naarden, geweldige kansen
om kennis ook in de praktijk op te doen

En

Als ervaren en zeer grote kenner dan is er
had in de hand elke variëteit
't klinkt ongelooflijk, hij vangt vogels als: VISSER
een zeer grote ringers autoriteit
-

-

En die film over vangen van vinken en kepen
geweldige typen, die mannen van toen
die gaven een show als by comedy caper
En toch zeiden ze niet: je kunt het me doen
-

-

We begrepen toch wel al» je vangt niets met kauwgom
?
Ongetwijfeld een bijzonderheid
Want volgens de ring kwam ie uit een museum
Is dat niet erg zeldzaam, zo'n variëteit ?

Maar die ene

(De organisatrice bleef op de achtergrond:)
Een groot compliment, en niet verkeerd uit gaan leggen
en al leerde ik dat grapjes met namen niet past
Het is wel frappant, want terecht kan je zeggen
"zij cijfert zich weg want we hadden geen LAST"

-

(Wie bleef nog

meer op de achtergrond

?

En» dia's blijven

En Yves draagt zijn naam zeer zeker met rechte
Het is U niet zo opgevallen misschien
We zagen veel vogels maar de enige bchte
was niet door maar Juist naast de projector te zien I

plaatjes:)
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Vogelexcursie:)

Vroeg uit ons nest want we gaan op excursie
met Adri Vermeule en Paul van der Poel
en misschien dat ik vraag of het kan dat 'k een Wulp zie
We gaan soms de MIST in maar 't is een jofele boel

(De excursie met Sytse Poelstra ging echt de mist in:)
Ja, die mist, zelfs met Sytse kwam t niet tot "je ziet ze"
0, hij zblf raakt van mist zeker nooit in de knel
dan is 't "Sytse hoort ze" en niet "Sytse ziet ze"
al ziet hij geen kip, het geluid kent hij wel
•

En
hy
al
't

dan hebben we nu Han de Soete ten leste
maakt klles van hout en als 't moet ode van staal
lykt hij erg zielig» hij zit steeds IN DE NESTE,

resultaat is geweldig ondanks knoestig materiaal

Wij cursisten wij kwamen van ver en
U begrijpt het allang: 't was heel
Met een lefwoord van vroeger: Dit
Voor bns lang geen einde, veeleer

van heinde
erg naar ons zin
was het "einde"
een begin

Wy danken voor alles ü zeer beste mensen
denk ik
niet alleen aan elkaar,
Wy wensen en
(naar ik meen is dat ook wat ü ons toe zal wensen):
Dat wij worden steeds beter vogelaar ieder jaar
-

-

(Buiten de vogelcursus organiseert de Vogelwerkgroep vele
activiteiten o.m. ook gastsprekers met dia-lezingens)
Sprekers met dia's die U werk'lijk meenemen
het is fascinerend, ik zeg U slechts dit
IJ moet zich die kansen beslist niet ontnemen
Wees wijzer en zeg: "Ja, natuurlijk word ik lid

(Hoe dan ook, U kunt zeggen, of al of niet

!"

na een borrel

zingen:)

Wij worden of zijn goed half gek, vogelaren
en twee keer per jaar vooral krygen we TREK
Maar al zijn we dan steeds weer omhoog aan het staren
We zijn heerlijk rielekst en zonder kramp in ons nek

Jos de Jonge
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Verslag

ochtendexcursie zaterdag

6 januari 1979 gooimeerkust

o.l.v. Rob van Maanen
vertrek

9*00

uur vanaf de Huizer haven
o
windstil
weersgesteldheid: zonnig • -12 C

In het excursieprogramma werd vermeld dat bij gunstig weer gewezen kon
worden op ganzen, zwanen, eenden, roofvogels en mezen.
De Gooi- en Eemlander voegde hier nog aan toe: Zaagbekken en Nonnetjes.
Bij aankomst bleken zich toch 10 personen verzameld te hebben, waaronder
zelfs enige uit Hoogland, om bij deze koude wat van de vogels te zien.
Een waar poollandschap bleek het te zijn, zo ver het oog reikte. Op de
pier evenwel vloog een Blauwe Kiekman op van de plukplaats waar een
gorsgrootte prooi was geslagen; aan de veerresten was toch niet te
zien welke; gedacht werd aan een gorsvrouwtje.
Halverwege de pier werd het ijs opgestapt, het sneeuwpakket knoerpte
onder het schoeisel. Aan de rand van de wegens de rijpafzetting fraai
uitgedoste rietkraag stonden zelfs 6 Blauwe Reigers te kleumen
en te hongeren, zou hier gevoerd worden ?
Een donkere vlek eveneens aan de rietzoom werd nader onderzocht, een
uitgeput vrouwtje Torenvalk was het die met moeite enige meters
verder vloog.
Haas, Konijn, eend, Reiger, Fazant, hoentjes, alles had z'n prenten
achtergelaten op het ijs.
Houtduiven op fourageervlucht naar de nieuwe polders, enkele meeuwen
en kraaiensoorten vlogen over.
Een enkele Houtduif was toch het slachtoffer geworden van de kou,
geplukt en aangevreten door vogel of viervoeters.

In de naaldhoutaanplanting aangekomen enkele mezensoorten, Goudhaantjes
"miesperden" er.
Een Groene Specht vloog zowaar uit de sneeuw omhoog; bij nader
onderzoek bleek deze specht een gat in het decimeter dikke sneeuwdek
te hebben waarin een mierenhoop werd overhoop gehaald.
Aan de haven gekomen zagen we nog Winterkoning, Kramsvogels; zelfs
in de sneeuw nog 3 Veldleeuweriken, in de onkruidenvegetatie vinken,
waaronder 3 Kepen en een aantal Kneutjes.
Tegen 11.00 uur werd snel de koffie opgezocht.

G. Rieken
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Steltlopertelling

De gezamenlijke VWG-en in Noord-Holland hebben op 25/26 november 1978
weer een steltlopertelling georganiseerd. Voor ons gebied heeft deze
telling de volgende resultaten opgeleverd:

Kievit
Heintj esr./Broekerpol,
Aetsveldsche polder

Goudpl,

Dorssewaard
N, Keverdljkse

"

"

"

"

"

Oostermeent
Zuidpolder te Veld
Noordpolder te Veld

totaal

Turel. Kemph.

1

•

Hinderdam
Horn- + Kuyer
Horstermeer
Meeruiterd,
Hoeker

Waters, Witg.

Wulp

1800

42

36

475

100

360

7
20

225
1014
1830
1825

167
35
10

306

8299

381

397

220
550

1

7
1
1
1

11

15

1
21
10

2

16
2
1

32

1

Het weer tijdens dit weekeind was vrij slecht
veel regen, hagel en
West
windkracht
4-6, temperatuur 3
en
sneeuwbuien,
Zuidwesten-wind,
:

Met dank aan de tellers

:

1

natte
-

10°

N, Duars, J.W. v.Galen Last,
Disselkoen, B.
F. Griffioen, E. de Haan, G,
R. Heise,
W. v.d.Hijden, F. v.Klaveren, N.A.
W. Klippel,
R.G, Moolenbeek, J.P. Seyffert, T. Stoker,
A. Vermeule, Y.S. Vogel,
Subgroep Avifauna
Andries Stoker
E,

+

+

+

.
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Blauwe kiekendief jagend door de straat
Door de barre weersomstandigheden was ik in staat om enkele bijzondere
te noteren. Om met de titel van dit stukje te beginnen:

dingen voor

u

Vrijdag 19 januari om ± 0900 uur, bij het verlaten van mijn huis (aan de
rand van de weilanden van het bebouwde gedeelte van de Hilversumse Meent)
zag ik bij mijn buurman aan de overkant hoe een Torenvalk in zijn tuin
verwoede pogingen deed enkele aldaar fouragerende vogels te verschalken
(ik had het hem al vaker zien doen in deze koude tijd). Twee dagen daarvoor deed een Sperwer ook op dezelfde plaats een poging om een mus te verschalken, ook zonder succes.
Toen ik verder liep, zag ik ineens hoe, laag over de daken van de huizen,
een grote stootvogel aan kwam schieren. Ik dacht eerst aan een Buizerd,
maar toen zij midden op het plein tussen de auto’s vreemde capriolen en
bochten makend, verschillende keren op huismussen stootte, zag ik dat zij
een Blauwe kiekendief was. Ik kon haar nog even tussen de huizen volgen,
waartussen ze vervolgens verdween, een gaaf voorbeeld hoe vogels door honger

hun angst (gedeeltelijk) kwijtraken.

Erger verging het de Buizerd en de Bos- of Ransuil die ik op nog geen 100 m,
van elkaar langs de Rijksweg Amsterdam-Bussua zag liggen als verkeersslachtoffer, aangetrokkén door de andere verkeersslachtoffers die er de laatste
weken lagen. Veertien dagen ervoor, reizend per auto van Hoorn via Haarlem
naar Bussum, telde ik op één rijbaan + 80 dode Meerkoeten en Waterhoentjes.
Een ander voorbeeld van het ten dele wegvallen van schuwheid bij sommige
vogels naakte ik nee tijdens de zeer strenge voorstperiode tijdens een wandeling nabij de stortplaats aan de Loodijk. Achter de belt is een nogal
flinke "wel" van (vervuild) beltwater, waardoor de sloot niet gauw dichtvriest, Er zaten 4-0 A 50 Blauwe reigers, 1 Ijsvogel, veel Meerkoeten, Wilde
eenden en Dodaarsjes, Ik was de vogels aan het observeren toen een Roerdomp
van een afstand van enkele honderden meters recht op mij af kwam vliegen.
Hij moest me gezien hebben, dat kon niet missen, passeerde me op enkele
meters en ging op kleine afstand bij mij vandaan, uit mijn gezicht aan de
slootkant zitten. Ik ging er heen en kon de vogel, die midden in de sneeuw
in de "paalhoudlng" stond, gemakkelijk naderen! Ik wierp (ter bescherming
van mijn ogen) a'n jas over hem heen en wilde hem meenemen toen ik nóg een
Roerdomp opmerkte, dicht tegen de grond gedrukt, zodat ik hem bijna over het
hoofd had gezien, ïtt'j volgde dezelfde weg, zodat ik met twee Roerdompen in
mijn jas naar huis ging.

Ik heb ze aan de hr.van Ingen gegeven die ervaring heeft met het verzorgen

van dat

P.S.:

soort vogels»

Ik hoorde

net dat het kleinste exemplaar enkele dagen later toch nog

lm doodgegaan.

Peter Vos
Adressen vogelastets in het in het Gooi
Heeft u een vogel gevonden die deskundige verzorging nodig heeft, kunt u
bij de volgende mensen terecht
:

mevr, A.H, Nap, Drossaardlaan 3, Hulzen, tel, 02159^4-0173
hr, B,J. van Ingen, Joh, Schimmelstr. 6, Naarden, tel, 02159-4-5658
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Veldwaarnemingen

15.12 Naarderbos
J.Handelé/R.Walrave
P.Logtmeyer/L.v.d. Velde
07.10 idem
28.10 idem S.H.iJoelstra/A.Buhr/P.Logtmeyer

1 ex.
1 ex.
1 ex.

Parelduiker
Roodhalsfuut
Geoorde Fuut
Dodaars

1 ex.

11.11

3

05.09
09.10
15.10
19.10
19.10

ex.
1 ex.

4

ex.

1 ex.
1 ex.
2
1
2
1

Roerdomp
Kleine Zwaan

ex.
ex.
ex.

21.10

ex.

04.1 l

25.1 l
15.12

28 ex.
+

+

300

650
25

Grauwe Gans

01.10

ex.

ex.

Juvj

2

vr*j

32 ex.
1 vr.

16.09

i4.1l
15.12
17.10
03.12
15.12

Eidereend
Ruigpootbuizerd
Wespendief

Havik

Sperwer

12 ex.
2 ex.

+

200 ex.

1
2
1
1
1
1

12.11

16.11

vr»}
*(07.10

J.de Jonge

Dammerkade

F.v.Klaveren

Bergse Pad

F.v.Klaveren/R.Schrader
e.o. Naarden

S.Poelstra
K.Brink
L.Reddingius
A.Bode

G.Rieken/A.Pluister
J.Handelé/G.Walrave

Bergsepad
Naarderbos
Groenhoven Ankeveen
F.v.Klaveren
Loenerveenseplas Kortenhoef Vermeule
J.de Jonge
Wijde Blik Kortenhoef

Klaveren/Schrader

J.Handelé/G.Walrave

Dammerkade Ankeveen

)

A.Vermeule

19.10 Emmaweg 's-Graveland
F.v.Klaveren
19.10 Kromme Googh
J.v.Oord/F.v.Klaveren
26.10 Lambrechtskade
B.v.Poelgeest

ex.

ex.
ex.
)

mn*)
vr.

J.v.Oord/F.v.Klaveren

Plas

Ankeveense Plassen

onv. 01.11
ex.

A.Bode

Plas Naarderbos
K.Brink
idem
A.Pluister
idem
L.Reddingius
idem
A.Bode
idem
M.v.Houten/R.v.Wijgerden
Holl.Brug
Langs Eem bij Baam/Soest
A.Bode
&
Eempolder kust
M.
J.P.v.Kouten
Westerheide
P.Logtmeijer
Zanddijk Naarden
N.J.Dwars
Hilversum-Zuid
idem

26.10
29.10
15.12
17.12
25.11

ex.

vr

a/d

01.10

18.10

ex.
ex.

i mn.

J.v.Oord
Trompenburg
Kwakel 's Graveland
J.v.Oord/
F.v.Klaveren
Loenen
Vecht
J.P.Seyffert
&
in
M.
Eempolder
J.P.v.Houten
Waai
Wijde Blik Kortenhoef
J.de Jonge
Bergse Pad, Ankeveen
A.Venneule
Eempolder
R.Walrave/M. <!c J.Handelé
Gooimeer Huizen/Valkeveen A.Pluister
Gooimeer Huizen/Oud Naarden
idem

08.10

16.10

+BO ex.
88 ex.
4 ex.
2 ex.
1 ex.

1
1
1
1
1
1

idem

S.H.Poelstra

idem. Duikend fouragerend

)

+9O ex.
Nijlgans
Krooneend

F.v.Klaveren

08.10 Naarderbos
18.10 idem

8 ex.
2 ex.
1 mn.

Smient

G.Rieken/A.Pluister

Kust Muiderberg Fouragerend

,

Pylstaart

Gooilust
Leeuwenlaan

07.10 Vogellaantje

5 ex.
1 vr.

09.10
23.10

idem
Vijver
Vaart
idem
Sloot
Sloot

29*09 Kromme Rade
17.12 Loenderveense

ex.

22 ex.
1 mn.

Krakeend

Samengesteld door; Aart Bode

Zanddijk in boom met Havik

12.11

Gooimeerkust Valkeveen

N.J.Dwars
idem

34

1
1
1
1

Sperwer

vr.

12.11

Huizen Zenderbuurt

mn.

14.11
14.11
05.12
06.12
17.12

Gooimeerkust Huizen
idem
Oud-Valkeveen Jagend op duiven idem
M.v.Houten
Sluisje Eempolder
Gooimeerkust Ronduit-Valkeveen P.Vos
Eempolder-Zuid Jagend in sloot Bode
Westerheide
S.H.Poelstra

vr.
ex.

4 ex.
1
1
1
1
1

Blauwe Kiekendief

ex.

mn.
vr.

mn.
vr.

1 mn.

Slechtvalk
Boomvalk

1
1
1
2
1

Waterral

ex,
ex.

ex.
ex.
ex,

700

&

Bokje
Houtsnip

Steenuil
Velduil

Kleine Bonte Specht

Zwarte Specht

14*09
07.10
29.10

10.10

800 ex.
1 ex,

15*11
18.09

1
1
2
1

ex.
ex,
ex.
ex.

5 ex.
Dwergstern

12.11

ex.

1200

+

Plassen
14.1 l Ankeveense
Eempolder Kust

i9.1l
17.12

14.11
22.09
05.10
05.H

75-100 ex.
+5O ex.

Goudplevier

10.11

25.11
06.12
06.-12
09.12

11.12

25*10

1 ex.
1 ex.

06.10

1

ex.

05;11

1
1
1
1
1
1
1

ex.
ex.

25.1 l
09.12
28.09
14.10
05.12
25.11
19.12

mn.
ex.
ex,
ex,
ex,

01.11
01.11

Boomleeuwerik

1 ex.

Klapekster

1
1
1
1
1

ex,

ex.

25*11
06.12
26.10
07.10

4

ex,

06.09

Pestvogel
Cetti Zanger

ex.
ex,

ex.

F.Griffioen

Pluister/Rieken
M.v.Houten
Baarn/Soest A.Bode

Langs de Eem bij
Zanddijk
Zat op een paal N.J.Dwars
Nw.Loosdr.dijk op spreeuwenjacht idem
Dammerkade Ankeveen
A.Vermeule
Hilversums Wasmeer
A.Bode
Lambrechtskade
B.v.Poelgeest
Rioolw.zuivering Huizen F.Griffioen
Eempolders
R.Walrave
Boomgaard by Bijvanek
A.Fluister
Oostermeent bij Huizen
F.Griffioen
Ook trekkende ex.
R.P.ii.vJMaanen

Bijvanck-Gooimeerkust/Rieken/Pluister
Blikveld Holl.Brug

R.Walrave
Ruiter

Handelé/A.de

Landgoed de Beek
K.Brink
In tuin Blaricum
E.Frater-Smid
Zanddijk en Oud-Naarden
P.Vos
Blaricumse hei bij cafe's Frater-Smid
Tafelberghei
E.Frater-Smid
Bij pier Huizerhaven
A.Fluister
Eempolder-Zuid
A.Vermeule/L.Persyn
Oostermeent
Eempolder-Noord
A.Vermeule
Eempolderkust
M. & P.v.Houten
C.d. Lange laan Bussum
P.Logtmeijer
Bij landgoed de Beek
K.Brink
idem
idem
Gouden Regenstr. Bussum
W.K.Kraak
Oud Naarden
P.Vos
Westerheide
P.Logtmeijer
Bussumerheide
W.K.Kraak
Naarderbos
fam.Dwars/fam.Heise
Zanddijk Naarden
P.Vos
Gerand Doulaan Naarden
P.Logtmeyer
grens Ankeveense Plassen-Horstermeer

Pluister/v.Maanen

A.Guldemond
Vuurgoudhaantje

1 mn.

Zwarte Roodstaart
Beflyster
Appelvink

1 ex.
1 mn.

Prater

29.11
17*10

1 ex.

02.10
21.11

25 ex.

05.12

Einde Bergse Pad links F.v.Klaveren
Kromme Rade Kortenhoef Was op tot 2
meter te benaderen
de Jonge
Bij pier van Huizerhaven
A.Fluister
Westerheide
P.Logtmeijer
In oude boomgaard Baam
A.Vermeule

Crailoseweg Westerhei

W.J.R.de Wijs/
M.A.P.H.Tabois

U bezorgde mij deze keer tweemaal zpveel waarnemingen als ik hierboven heb
gebruikt. Dat is de reden dat ik
zéér tot mijn spijt
de waarnemingen
uit Flevoland opzij heb moeten leggen. Onze Vogelwerkgroep werkt, of
behoort te werken op het oude land, dat begrensd wordt door de rivieren de
Vecht en Eem. Wilt u daar asjeblieft niet boos om zijn ? Ik bedoel cm het
opzijleggen !
Aart Bode
-

-
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Statuten
Op

26 juli 1976

trad boek

Wijziging

2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

in werking. Dit heeft o.a. tot gevolg dat bestaande verenigingen
moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving en wel voor 26
juli 1979. Wat precies de gevolgen voor de VWG zijn is op

dit

moment nog niet geheel duidelijk. Inhoudelijk zal er echter weinig
in de statuten veranderen. Wel stelt het bestuur zelf 2 kleine
wijzigingen voor. Allereerst art.

4. In

plaats van de Vecht

stellen

we voor het A’dam-Rijnkanaal als westgrens aan te houden en in het

zuiden het Tienhovenskanaal. Bij art. 6 stellen we voor de zinsnede
“tot 16 jaar” weg te laten.
De statuten vindt U in De Korhaan jrg.10 nummer 4. Mocht u deze
niet bezitten dan liggen zij ter inzage (of zijn af te halen) bij
het sekretariaat.

Vrijwilligers gevraagd
Zaterdag 3 maart organiseert de V.W.G.
Natuurmonumenten

in samenwerking met

een werkdag in het Ankeveense Plassengebied.

De werkzaamheden bestaan uit het opsnoeien en afzagen van
elzen.

Hiermee wil men de verlanding tegengaan en zo de di-

versiteit in

het

gebied waarborgen.

Zo blijft ook voor de

vogels het gebied bizonder aantrekkelijk.

lEDEREEN kan meehelpen,

want behalve zagen en hakken, moet al

het hout ook naar een vuur gebracht worden.
We verzamelen om 9 uur bij de R.K.

kerk

(parkeerplaats bij de

sportvelden) in ANKEVEEN.
Tussen

de middag gaan we soep eten in de Hollandse molen aan

de Loodijk.

Neemt

u zelf brood en drinken mee?

Verder werkkleding, laarzen en evt. werkhandschoenen.
Voor zagen, bijlen enz. wordt gezorgd.

U bent deze dag verzekerd

tegen eventuele ongevallen.
Belt u even als u komt?

Dan weten we op hoeveel mensen we ongeveer

kunnen rekenen.
Trijnie

te koop gevraagd:

Stoker te 1.02945-1349

Avifauna van Midden-Nederland
De reeds

verschenen

delen van het Handbuch der Vogel Mitteleuropas.
Rob Moolenbeek

(035-62641)
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Lijst

van

u

adressen die

nodig

kunt hebben

Het dagelijks bestuur
vakant
Voorzitter
:

le sekretaris ï
2e

"

:

Pennlngmeest,

:

R,G, Moolenbeek. A. Voetlaan 14-, Ankeveen, tel. 035-6264.1
A, van Leyden, Raboes 9» Laren, tel, 02153-86091
T, Stoker, Radioweg 1, Ned, den Berg, tel, 0294-5-134-9

2529179
4.0, H’sum, tel. 035-8574-92
postgironr. VWG

Kontaktpersonen

Avifauna
Eempolder
Excursies
Nestkasten
Ringonderzoek
Vogelkursus
Kontr.Vogelwet:
Opg, Excursies:

:

:

:
:
:

:

Inzenden kopie

:

A.P, Vermeule, Gr. Wichmanstr,
A, van Leyden
mevr, L.J. Dwars, Prinsenstraat 15, Hilversum
H.W. de Soete, G, v.Amstelstr, 4-10, H’sum, tel, 035-10834E.R, Osieck, Steffenshein 20, Laren, tel, 02153-89720
mevr. C.C.M, Last, Mr, J.C. Biihrmanl. 4.6, A'veen,tel.o3s-62099
D.G. de Witte, St.Annastr.26, Naarden, tel, 02159-4-2579
C, de Rooy, Rading 80, Nw, Loosdrecht, tel. 02158-164.1, of
A, van Leyden (beiden na 18.00 uur)
W.E, Cohen, Bezaan 8, Hulzen, tel, 02152—52128

Inzenden waarnemingskaartjes
A, Bode, Coehoornstraat 64., 1222 RV Hilversum, tel, 035-8584.01
Afhalen vaarnemingskaartjes
R,G, Moolenbeek
Arikeveen
Bussum/ftaarden: mevr, L, Reddingius, Gr.W, de Oudelaan 22, tel,
A, Bode
Hilversum
F, Griffioen, Omroeplaan 16, tel. 02152-52958
Huizen
0, de Graaff, Steffenshein 13, tel, 02153-83143
laren
:

02159-42508

:
:

:

Kontrlbutle

:

/20

per jaar, huisgenootlid ƒ 7,50, Vogeljaar ƒ

13,50

Inhoud

1

2-3
4.
5
6
7-11

12-13
14
15-19

20-21

22-25
26-27
28-29
30
31
32
33-3435

36

Redaktioneel
Programma
Bestuursmededelingen
Oproepen
Agenda Alg. Ledenvergadering
Jaarverslagen
Kers ts tijk je
Een laat broedsel van de Fuut
Vakjargon
De Spreeuw
Korhoenderonderzoek in het Gooi
Speciale aanbieding grammofoonplaten met vogelgeluiden
verslag Goollust
Bij het einde van de Vogelcursus
Excursieverslag Gooimeerkust
Steltlopertelling
Blauwe Kiekendief jagend door de straat
Veldwaarnemingen
Statuutwijziging
Adressen + Inhoud

+

Excursie-

Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming
van de redaktie.
Inzenden

kopie

vóór 1 maart 1979»

