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Afscheid van een jaar
Nog maar kort geleden hamen we afscheid van 1972. Het was een jaar,
waarin veel is gebeurd, maar waarin
ook veel niet is gebeurd. Verheugend nieuws kwam uit België, waar
de vogelvangst aan banden werd gelegd. Het zal nog wel enige tijd
duren voordat de vangst geheel is
gestopt, maar de eerste stap is gezet. En nu maar hopen dat andere
landen, zoals Italië snel het voorbeeld van België zullen volgen.
Ook uit eigen land kwamen gunstige
berichten. Natuurmonumenten kreeg
het geld bijeen voor het Deelerwoud
en kocht o.a. het Zwanenwater. De
Leidse Baan, de geprojecteerde autoweg tussen Leiden en Den Haag, is
voorlopig van de baan. (Deze weg was
dwars door een prachtig duingebied
geprojecteerd!). De weg tussen Almelo en Delden door het natuurgebied Twickel zal niet worden aangelegd. De provincie Drente kreeg er
een beschermd natuurgebied bij van
maar liefst 3000 ha.: het beekdal
van de Drentse Aa, een initiatief
van de provinciale overheid. Een
voorbeeld voor de andere provincies.
Zelfs uit het Gooi kwam goed nieuws.
Zo werd o.n. besloten de Grensweg
niet aan te leggen. Onze eigen Vo-

gelwerkgroep behaalde een sucees
door de KRO een voet dwars te zetten, zodat deze niet in het Spanderswoud zal gaan bouwen, maar uit zal
moeten wijken naar een ander gebied.
Minder plezierige berichten konden
v/e in 1972 ook
vernemen. Rijksweg 27
werd voor het verkeer opengesteld en
eiste al spoedig zijn eerste
Gooise
dierenlevens op. De gemeente Hilversum kreeg nog net op het eind van
1972 toestemming om de Hilversumse
Meent bouwrijp te maken en zoals U

krant hebt kunnen vernemen
daar al een begin mee gemaakt.
Och ik zou nog wel een tijdje-door
kunnen gaan met het opsommen van alle prettige en onprettige
zaken, die
is

in het afgelopen jaar hebben plaats
gevonden, maar het heeft geen zin
om hier zo lang terug te blikken
terwijl er weer een kersvers jaar
voor ons ligt. Een jaar, dat ook
weer heel wat problemen met zich
mee zal brengen. De gasboringen in
het Waddengebied, de toenemende recreatiedruk op de natuurgebieden,
de milieuvervuiling, de uitbreiding
van de steden en'de dorpen, het
groeiende wagenpark; er is zo veel.
Er is zo veel dat onze laatste resten natuur bedreigd. Laten we er in
1973 het beste van maken. Als ieder
zich volledig wil inzetten om de
natuur te behouden en te beschermen
dan moet het kunnen.
Rest mij nog U een heel voorspoedig
1973-toe te wensen, een jaar waar
we straks met veel genoegen op kunnen terugzien.

KI.
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Programma
donderdag, 25 januari:

met
dia’s over de ganzen door
J.Philippona. Aanvang:

Ledenavond.
de heer

Lezing

gangsprijs: ƒ 1,- (voor
zondag,

18 februari:
heer P.v.d.Poel,

02150-13887.

20.00 uur. Toeniet-leden ƒ 2,-).

Inlichtingen hieromtrent bij de
Hilversum, tel.

Ten Katelaan 2 te

donderdag, 22 februari; Ledenavond.

Causerie met vertoning van dia's, gewïjd”aan~HËT ZOMERVERBLIJF VAN ONZE WINTERGASTEN,

door de heer J.L.L.Steenhart. De heer Steenhart
heeft al eerder avonden voor ons verzorgd. Door
deze ervaringen kunnen wij u verzekeren dat u er
geen spijt van zult hebben deze ledenavond bij te
wonen. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs; ƒl,(voor niet-leden ƒ 2,-).

zaterdag,

24 februari:.

,

Nestkasttimraerdag. Deze timmerdag wordt gehouden
van de jeugdbonden aan de
Erfgooiersstraat 265 (laatste schooltje) te Hilversum, U kimt zich hiervoor opgeven bij de heer
S.de Koning, Jan Steenlaan 5 te Hilversum, tel.
02150-13136. Cees Steenman zal u technisch begeleiden. Hamer, zaag en boterhammetje meeneraen, U
kunt terecht tussen 10.00 uur en ca. 16.00 uur.

In hit nöödschööïtje

zondag, 25 februari;

excursie naar $e Eempolders. Vertrek om

7.Ö“üür vanaf~hët ëïnd’'van dê Waickërendijk te
Eemnes.
-

-

-

donderdag, 29 maart:

aa

ï!iii^ se

a i§ SlTiene l©<ienvergadering. (agenda
dë vöïgindi~KÖrhaan)7~ Aanvang: 20.00 uur.
f 5-iïï§Z®ï£Bi‘sie_naar_het Spanderswoud. Vertrek
om 5.30 üür bij het theehuisje aan~dë"BÜssummergrintweg tussen Hilversum en Bussum (op de hoek
_

volgt in

zaterdag,

31 maart;

van de Spanderslaan).
donderdag, 26 april:

Lezing met dia's over ONZE DUIN- EN
WEIDEVOGELS door Fred Koning. In de lezing zal ook
aandacht worden besteed aan de voedingsgewoonten,
de inhoud van braakballen van verschillende uilensoorten enz. De heer Koning kennende, belooft het
weer een zeer geslaagde avond te zullen worden.
Aanvang; 20.00 uur. Toegangsprijs; ƒ 1,- (voor
nietrleden ƒ 2,-).

De ledenavonden op 25 januari, 22 februari en 26 april, alsmede de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 29 maart worden gehouden in de Openbare Leeszaal, *s-Gravelandseweg 55 te Hilversum,
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Excursies
zaterdag,

17 februari:

woensdag, 7 maart:

Excursie

naar de Flevopolder,
waar in de maand
Kolganzen,

de-

cember al duizenden
vele soorten eenden
en
andere wintergasten zijn waargenomen. De leiding berust bij de heren J.L.A. Blonet en dr. P.L.
Ploeger. Vertrek om 8.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum. De kosten bedragen ca.
ƒ 6,-, waarvan ƒ 5,- vooraf moeten worden betaald.
Opgave tot 15 februari.
Ayondexcursie_naar_Groeneveld__(Baara) en omgeving.
Evenals ïn v5örgaandë“jarën höpën"wïj7"aïs“hêt”gêluk met ons is en het weer ons niet in de steek
-

laat, Bos-

en Ransuilen en misschien een Steenuil-

tje te horen. Vertrek om 21.00 uur vanaf de parkeerplaats achter het kasteelbos, (Deze parkeerplaats hebben wij op onderstaand kaartje aangegeven, zodat u kunt nagaan hoe u er kunt komen. Red.)
zondag,

18

maart:

Da^excj^sie_naar_Texel

:

Behoort U ook al tot die

leden, die haast traditie-getrouw in maart genie_

ten van deze vogeldag op Texel? U kunt zich opgetot uiterlijk 11 maart. De kosten bedragen ca.
f 13,- p.p., waarvan ƒ 5,- vooraf moet worden betaald. Vertrek om 6.00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.
ven

april:

gekend op_Ameland. (Meer hierover in de volgende

Korhaan77~

auto-excursies, die vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum vertrekken, kunt U zich opgeven bij de heer C.de Rooij, Rading 80 te Nieuw
Loosdrecht, telefoon (na 18.00 uur): 02158-1641, postgiro: 456173, of oo
Voor de

de

ledenavonden.
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Mededelingen
Hetp enningm ee st ersch a p.

IN MEMORIAM J.KOSTER.
Op 11 december j.l. is nog onverwacht heengegaan de heer J. Koster,
sedert september 1972 penningmeester van onze vereniging. Hoewel zijn
gezondheidstoestand de laatste jaren te wensen overliet, hadden wij
toch allen de hoop dat het hem gegeven zou zijn nog lange tijd voor
zijn gezin en ons verenigingsleven
gespaard te blijven. Dit heeft helaas niet zo mogen zijn.
Onze gevoelens van medeleven gaan
uit naar zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen, die hem zo node missen. Mogen zij in deze moeilijke
dagen gesterkt worden door de herinneringen aan het vele goede dat
zij samen met hem hebben beleefd.
Ons zal speciaal bijblijven de
spontaniteit, waarmee hij op een

Door het onverwacht overlijden van
de heer Koster, die sedert september 1972 de functie van penningmeester van de V.W.G. vervulde,
stond het bestuur voor de moeilijke
opgave op korte termijn in deze belangrijke vacature te voorzien. Tot
onze grote voldoening verklaarde de
heer B.Hartkamp,Hazenstraat 42, te
Hilversüm7~tël7: 02150-51154, zich
bereid in afwachting van zijn officiële verkiezing als bestuurslid in
de in maart 1973 te houden jaarvergadering, de zorgen voor onze financiën op zich te nemen. Wij zijn
ervan overtuigd dat de heer Hartkamp zich op uitstekende wijze van
deze taak zal kwijten.
Het bestuur.

moeilijk moment een bestuursfunctie
op zich nam en de warme belangstelling, die hij steeds voor onze

Ledenmutaties.

werkgroep aan de dag legde.

Nieuwe leden:

Het bestuur.

Getrouwd:
Op 13 december 1972 zijn getrouwd:
Jan van der Geld en Nettie Hartong,
Voorlopig adres: Lange Heul 113,
Toekomstig adres (begin 1973):

Knollendammerdijk 96, Oost-Knollendam (gemeente Wormer).
Hoewel Jan door zijn vertrek naar
Wormer zijn activiteiten voor de
Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. heeft
moeten staken, blijft hij toch behoren tot de "werkers van het eerste uur". Een hartelijke gelukwens
in de Korhaan is dus zeker op zijn
plaats.
Jan en Nettie, het ga jullie in de
toekomst buitengewoon goed!
Het bestuur.

hr.B.Bokhorst, Bergweg 20, Blari-

cum, telefoon: 02153-5171;
hr,J.B.Prieling, Catharina van Renneslaan 19, Bussum, tel.: 02159-

11019;

hr.H.C.A.Glebbeek, intennestraat 18
Huizen, telefoon: 02152-3369;

hr.B.Hartkamp, Hazenstraat 42, Hilversum, telefoon: 02150-51154;
mej.H.C.Jacobs, 2e Molenweg 34a,
Blaricum, telefoon: 02153-4134;
hr.J.Kamies, Geysendorfferstraat 30
Bussum;

mevr.J.Kloosterman-Dekker, Steijnlaan 7, Hilversum, tel.; 0215044304;

Adresveranderingen:
mevr.A.C.M.van den Brink-Van Rossum
29, Laren N-H.;
hr.mr.P.H.Fuchs, Mirbachstraat 19,
Voerendaal;
hr.J.P.G.van der Geld, KnollendamMolenweg
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merdijk

Wormer);

96,

Oost-Khollendam

(gem,

me j J.E.Koeslag,' Johannen Huslaan

TER NAGEDACHTENIS AAN DE HEER KOS-

TER.

,

Bedankt als lid:
mevr.M.Dowdeswell-Pos, Dr.Pred. van
11, Bussum;
hr.A.Duyf, Adm.De Ruyterlaan 109,
Hilversum;
N.J.N. afd. Hilversum, p/a Nootweg
Eedenweg

5, Nieuw-Loosdrecht;

hr.A.J.van Noordwijk, Taveernelaan

15, Bilthoven;
hr.drs.P.Schneiders, Slochterenlaan
13, Bussum;

mej. l.L.Velthuyzen van Zanten, Can-

nenburgerweg

46, Ankeveen;

Overleden:

hr.J.Koster, Mauritslaan 37, Hilversum.
Vogelcursus

1973.

Ook in het komende voorj aar wordt
er weer een vogelcursus gehouden.
De cursus start op dinsdagavond, 6
februari a.s. en duurt negen weken,
telkens te houden op dinsdagavond.
De cursus geschiedt aan de hand van
dia's en geluid, 0.1.v, de heer K.
Visser en mevr, C.Holzenspies. Ze
wordt gehouden in de zaal van de
Zuiderkerk aan de Abraham Kuyperlaan te Bussum. U kunt zich voor
deze cursus aanmelden voor 28 Januari a.s, bij mevr. M.T.Groen-van
Harmelen te Baarn, telefoon: 02154
3043_(bi;j_voorkem?_na_18.00 uur).

Hoewel ik het verwacht had, viel
het mij

toch op dat bij

onze vogel-

vriend Koster zoveel vrienden en
kennissen aanwezig waren om de
laatste gang van deze vriend mee te
maken. V/ant een mensenvriend was
hij. Er waren ook veel mensen uit
het zakenleven, want ook daar heeft
hij veel vrienden gemaakt. Middels

zijn inzicht in het hele bestel en
door zijn wijsheid van het menselijk
wezen, kon hij ons altijd een goed
advies geven. Hij keek als het ware
door iemand heen en paste daar zijn

Visio bij aan.
Het was mij te moeilijk om bij de
crematie hiervan te getuigen, maar
ik zou het zo willen zeggen:
Mevrouw Koster, kinderen en kleinkinderen, U verliest in hem een
liefhebbende echtgenoot, een zorgzame vader en een fijne opa; maar
wij verliezen in hem een adviseur,
een vriend, maar bovenal een mens.
Dit van ons te weten moge U sterken
in de komende dagen.

Koomen

G.

10, Hilversum;
hr.B.W,J.M.Kruijsen, Dopperstraat
18, Bunschoten;
hr.A.L.Longayroux, Zilverberg 12,
4de verd. kamer 20, Amsterdam;

Ook in dit nummer van De Korhaan
zijn wij niet helemaal door de
kopij gekomen. Enkele artikelen en
berichten zullen nog even moeten
blijven liggen voor het maartnummer. Dit betekent echter niet dat
wij geen kopij meer willen ontvangen. Integendeel: hoe meer kohoe beter.
pij
Het volgende nummer van de Korhaan verschijnt omstreeks 9 maart
a.s. Kopij voor dat nummer moet
uiterlijk 24 februari bij de redactie zijn.
,

Red.
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Excursieverslagen
1. R.I.N.,

30september.

Met acht leden, onder leiding van
Y.S. Vogel, vertrokken wij naar kasteel Broekhuizen, waar het Rijks
Instituut voor Natuurbeheer is gevestigd. Nabij het landgoed “Den
Treek” namen we trek van piepers
waar, zodat besloten werd hier even
rond te kijken. Diverse mezensoorten werden waargenomen, ook Winterkoning en Boomklever.
Op Broekhuizen stond de heer A. Timmerman, ons wel bekend van zijn lezing in ’t vorig seizoen, reeds te
wachten. Hij leidde ons eerst naar
de volières, waar proeven worden
ondernomen met het broeden van Vinken in kooien, zulks op verzoek van
het Ministerie. Hier is gebleken,
dat het voortplanten van Vinken in
gevangenschap inderdaad vrij goed
lukt. Vervolgens gingen wij naar
het ravenverblijf, opgezet om de
Raven weer in ons land in te burgeren. Hier wist de heer Timmerman
veel over te vertellen. Na eën wandeling door het fraaie kasteelpark
met veel vogels, kregen we nog de
gelegenheid het kasteel te bezichtigen. Na afloop ging een deel van
onze leden nog naar het nabij zijnde rivierengebied.

A.G. Heise
2. Bikbergerbos, 7 oktober.
Op zaterdag, 7 oktober j.l, hadden
rond 6.15 uur 14 personen belangstelling voor de excursie door het
Bikbergerbos. Het was een mooie
herfstochtend, bijna geen wind, ongeveer 6 C. en met een opkomende
zon, die later het bos in zijn volle pracht aan herfsttinten liet bewonderen. Alleen het aantal vogels,
dat zich op dit vroege uur liet horen of zien, was klein. Wel was er

veel trek ce horen, maar hoog en in
een bos, dus moeilijk waar të nemen. We zagen en hoorden o.a. diverse mezensoorten, Goudhaantjes en
Winterkoninkjes, al hielden zij
zich goed verscholen in het nog
dichte gebladerte. De roep en de
roffel van de Groene en de Grote
Bonte Specht klonken geregeld op
van alle kanten. De Roodborst liet
zich van heel dichtbij bekijken en
ook het fourageren van de Boomkruiper (grote rupsen) konden we goed
waarnemen. Wel vonden we het jammer
dat het aantal soorten vogels (29),
vergeleken bij andere keren* zeer

gering was.

?

L.J.Dw.v.A.

3. Vlieland, 20, 21en22oktober.
Na een opmerkelijk droge eerste
helft van oktober, vertrokken vrijdag vanuit Hardingen met windkracht
7 elf deelnemers met de avondboot
naar Vlieland. Zeven vogelaars waren er al. Daar aangekomen slaagden
we, na wat perikelen met koppige
telefoons en verhuurders, erin
fietsen te bemachtigen, die we door
duisternis, hagel en“stortregens
naar het Posthuis wisten te
waar de warme kachel op ons wachtta
Zaterdagochtend om zeven uur werd
een wandeling in de richting van
het strand ondernomen, waar we o.a.
Bonte Strandloper, Kanoetstrandloper en Jan.-.van Genten signaleerden.
Door een hagelbui, die in volle hevigheid over zee kwam aankletteren,
werden we door de duinen in de
richting van het bos gedreven, waar
we lopend in de beschutting ondermeer Houtsnippen, Kramsvogels, Koperwieken en opvallend veel Grote
Bonte Spechten zagen. Bij een open
plek waren we ook nog getuige van
een tafereeltje, waarbij een ver-
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kleumde Koperwiek door een overvliegende Torenvalk werd geslagen,
die deze prooi amper de lucht in
kreeg. Teruggaand naar het Posthuis
voor de lunch, werden er bij het
wad o.a. Kepen gezien, 's Middags
wandelden we eerst westwaarts tot
aan het militaire terrein. Daarbij
troffen we vele Kramsvogels en Koperwieken aan, uitgeput door de
sterke wind en verkleumd door de
regen. We zagen een Bokje en ook
Baardmannetjes. Na bij de waddenkust gekomen te zijn, waar een
bleek zonnetje zich nu en dan door

de wolken boorde, werden 37 Strandleeuweriken gezien, die zich op
niet al te grote afstand welwillend
lieten bewonderen. Op onze terugweg
over het Posthuiswad werden vele
vogelsoorten, waaronder Smienten,

Krakeenden, Eidereenden, Rotganzen,
Zilverplevieren, Goudplevieren, een

Kiekendief, Velduil en enkele Bonte
Strandlopertjes met gekleurde vlaggetjes aan de linkerpoot waargeno-

men. De avond werd gevuld met bezigheden zoals slapen, schaken en,
hoe kan het anders, lezen en praten
over vogels.
Zondagmorgen werd er een tocht gemaakt naar de oude eendenkooi, ongeveer in het midden van Vlieland,
waarbij tijdens de wandeling door
het bos vogelsoorten als Barmsijsje
en Kruisbek werden ontdekt. Bij de

eendenkooi was wel een druilerige
regen, doch geen enkele vogel aan
te treffen, De route voerde ons
tenslotte langs de Waddenzee, waar
het inmiddels hoog water was. Voor
de middagmaaltijd werd er door een
aantal mensen nog een fietstochtje
gemaakt naar het strand, waar te-,
halve Bonte Strandlopers ook Drieteenstrandlopers langs de uitlopers
van de golven op het strand draafden. Na het eten was het helaas al
weer tijd om onze knusse verblijfplaats te verlaten en de terugreis
te aanvaarden. Op weg naar de boot
werd in een poeltje langs de weg
nog een Brilduiker gezien, terwijl
vanaf de boot Eidereenden, Futen,
Zwarte Zeeëenden, een Middelste
Zaagbek, een Drieteenmeeuw en een
Stormmeeuw konden worden ontdekt.
Als sluitstuk van dit weekend op
Vlieland werd, eveneens vanaf de
boot, genoten van de aanblik van
een Vorkstaartmeeuw, die een prachtige show opvoerde door nu eens
links en dan weer rechts van de
boot mee te koersen op de wind, als
wilde hij duidelijk z'n gevorkte
staart met donkere zoom (onvolwassen exemplaar) en vleugeltekening

tonen.

,

Al met al was dit een weekend waar
iedere deelnemer stellig met veel
genoegen op kan terugzien, met in
het achterhoofd de wetenschap, dat
ondanks de vele regen toch 94 vogelsoorten onze kijkers passeerden.

P.v.d.P.

Vorkstaartmeeuw, Xema Sabina (onv.)
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4. Einde-Gooi

,

18november 1972.

Toen ik op zaterdagmorgen ora tien
minuten over zeven bij het vliegveld arriveerde voor de excursie
naar het landgoed Einde-Gooi, trof
ik daar slechts één man aan. Later
kwamen er nog twee leden bij en
daar bleef het dan bij. Al met al
waren er toen drie excursieleiders
en een deelnemer] In zo'n geval kan
je jezelf twee dingen afvragen. Ten
eerste of het in een dergelijke situatie zin heeft de excursie doorgang te doen vinden, waartoe wij
inderdaad besloten, en ten tweede
of er dan ook nog een excursieverslag geschreven moet worden en ook
daartoe werd besloten. In het nu
volgend verslag kunt u dus lezen
wat u hebt gemist!
Hoewel het kort voor de excursie
nog flink regende, bleef het tijdens de gehele excursie droog. Het
vroor een paar graden, doch over 't
algemeen was het mooi weer. Op het
vliegveld en de aangrenzende weiden
zagen we vele kraaien, waaronder
Bonte, Zwarte Kraaien en Kauwtjes,
veel Kokmeeuwen en enkele Stormmeeuwen, alsmede een vrij grote

troep Kieviten. Onophoudelijk trokken er Sijzen en diverse mezen over.
Langs de weg tussen het vliegveld
en het Marine-Opleidingskamp (MOK)
troffen we vele Pimpelmezen, enkele

Roodborstjes en twee Winterkoninkjes aan. Ook namen we daar temidden
van een groepje Sijzen twee Putters
waar. Bij het woonwagenkamp hoorden
we een Grote Bonte Specht. Even
verderop zagen we een prachtige Torenvalk (mannetje). Bij het eind
van deze weg namen we negen Koperwieken en een Matkop waar. In de
sloot langs de Graaf Plorisweg zwom
een Blauwe Reiger. Twee maal vloog
er een grote formatie ganzen over.
Xn het landgoed Einde-Gooi waren
veel Goudhaantjes. Eén zat er op

nog geen meter van ons verwijderd
in een Douglasspar. Op een graslandje tussen het Tienhovenskanaal en
het MOK zaten ruim dertig Waterhoentjes, Goudvinken en Ringmussen, die
we eigenlijk ook wel hadden verwacht, hebben we tijdens deze excursie niet waargenomen.
Alhoewel we gedurende deze excursie
niet zo erg veel vogelsoorten hebben
waargenomen, zouden wij de excursie
toch niet gaarne gemist hebben, al
ware het alleen maar om de wandeling
te doen* Er zijn mensen, die een excursie pas dan geslaagd noemen, als
de soortenlijst erg lang is. Uiteraard vind ik een lange soortenlijst
ook wel mooi, maar ik mag ook graag
een half uurtje bij een troepje
Goudhaantjes vertoeven om hun gedragingen te observeren.

E.P. Klomp
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Broedende Torenvalken
in ZuidelijkFlevoland
a. Inleiding.
Nadat in april 1968, het eerste
land van onze jongste IJsselmeerpolder was drooggevallen, werd
door drie leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o., de heer J.
Dijk en beide schrijvers, een plan
uitgewerkt tot het plaatsen van
nestkasten voor Torenvalken in genoemde polder. De belangrijkste
motivatie die wij hiervoor hadden
was de Torenvalk in deze “kale en
lege” polder aan broedgelegenheid
te helpen. Bij de regelmatige bezoeken die wij aan de polder
brachten, was het ons namelijk opgevallen dat er zich, met name
tijdens de trektijd, vele Torenvalken langs de dijken ophielden.
In onderstaande tabel hebben we de
hoogste aantallen Torenvalken per
maand vermeld. Geteld werd langs
het dijkvak Muiderberg-Nijkerk (de
Gooimeerdijk). De waarnemingen
werden verricht door de leden van
de commissie Zuidelijk Flevoland
van de V.W.G. Het Gooi e.o..

van

tabel 1:
Hoogste aantallen Toronvalken in

1968:

juli

2T>

j

1

aug.

41

sept. okt.

32

19

|
|

1 dec.
7
3

nov.

1

Afgaande op deze gegevens wilden
wij trachten de Torenvalken in de
polder te houden, door, m.b.v.
halfopen nestkasten, de valken een
rustige broedgelegcnheid te bieden.
Bovendien zou dit een bijdrage
kunnen zijn aan de instandhouding
en uitbreiding van de Nederlandse
Torenvalkenpopulatie.
b. Bouw der kasten.
Onze kasten maakten wij van kisten
die wij tegen een geringe vergoeding van een bedrijf verkregen. De
afmetingen van die kisten waren
50x50x50 cm. Deze kubus was aan

een kant open. Dit 'werd de voorkant
van de nestkast. Aan deze zijde
werd een plank bevestigd, die 10
tot 15 cm. breed was. Aldus verkregen wij een nestkast van het

"halfopen" type.
c .Plaatsing van

de kasten.

Vermeld werd al dat de polder in
1968 droog viel. In maart 1969 werden door ons de eerste kasten geplaatst langs de Gooimeerdijk en
bij het gemaal de Blocq van Kuffeler. In do twee daarop volgende jaren werd langs de Gooimeerdijk het
aantal kasten uitgebreid. Bovendien
werden ook bij Pambushaven en de
Knardijk kasten gezet. Dit jaar,
1972, is het aantal kasten teruggebracht i.v.m, de ontginningswerkzaamheden langs de Gooimeerdijk,
De kasten werden in de polder gezet
op 100 tot 150 meter vanaf de dijk.
Meestal was dit ver voorbij of
juist aan de rand van de kwelstrook
De onderlinge afstand tussen de
kasten bedroeg telkens 500 meter.
Uitzonderingen hierop vormden de
kasten bij het gemaal en langs de
Knardijk. Hier was de afstand 300

meter.

M.b.v. drie schoorpalen werd de
kast, die op een .paal vastgemaakt
werd, overeind gehouden in de slappe bodem. De nestkasten bevonden
zich aldus op een hoogte van 2 tot
3 meter, hetgeen later tot gevolg
had dat de vegetatie soms boven de
kast uitstak.
De voorkant van de kast hebben we
telkens zo geplaatst, dat deze op
het zuid-oosten gericht was.
Nadat een kast geplaatst was, deden
we er een laag nestmateriaal in.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van
graszoden, riet, biezen, moerasandijvié en turfmolm. Ontbraken de
graszoden, dan werd eerst een laag
modder in de kast gebracht.
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het aantal basten met de daarbij
behorende aantallen broedsels.

d. Broedresultaten.
In tabel 2 staan de gegevens van

tabel 2:
Overzicht kasten en broedsels:
plaats;

aantal

Gooimeerdijk
Pampushaven
Gemaal de Blocq v.K

Knardi.ik

kast en:
1971

1969

1970

21

23
5
3

-

3
-

totaal;

24

-

33

25
5
3
4
37

1972
12

5
3

4

24
+

Duidelijk blijkt dat er over de gehele linie een toename valt waar te
nemen. Het totale aantal broedsels
is ook in 1972 blijven stijgen, ondanks het feit, dat langs de Gooi-

aantal broedsels:
1969 1970 1971 1972

4
-

-

—

4

9

15
3

-

1

11

5
3
4

1

3
22

—

10

+

2“ 3

Eén kast werd niet gecontroleerd.

meerdijk het aantal kasten roet de
helft verminderde.
In de volgende tabel is uitgegaan
van het aantal gelegde eieren en

uitgevlogen jongen.

tabel 3:
Overzicht eieren en jongen:

p1aat s;

min. aantal eieren
1969 1970 1971 1972

Gooimeerdijk

20

Pampushaven
Gemaal de Blocq v. K

Knardi.ik
totaal:

-

-

-

20

42
-

6
-

48

79
16
3
15
113

Bij het aantal eieren is sprake van
een minimum, omdat er mogelijk eieren verloren zijn geraak:! zonder
dat wij dit waarnamen. Het aantal
jongen is een maximum, omdat er
jongen dood kunnen gaan na de laatste nestcontrole, De toename van

59

max. aantal uitgevl jongen;
1969 1970 1971 1972
.

10

20

15
22
116

36
—

—

—

10

6
_

42

64
4

2
11
81

53
16
14

18
101

het aantal eieren en jongen zal samenhangen met de veranderende vegetatie, het in cultuur brengen van
de polder en de daardoor beschikbare hoeveelheid voedsel.
Ter nadere oriëntatie geven we nog
de volgende tabel.

tabel 4:
Gemiddelden en bezetting:

Gemiddelde legselgrootte
Gemiddeld aantal jongen(mot mislukte legsels)
Gemiddeld aantal jongen(zonder mislukte legsels)

Bezetting in

%

1969

1970

1971

5

4,8

2,5

4,2

5,1

5

3,7
4,1
61

4,3
4,6

5
17

4,2

29'

1972

96

11

We kunnen vaststellen dat het legsel rond de 5 eieren schommelt. Het
gemiddelde aantal jongen blijkt aan

grotere wisselingen onderhevig te

zijn. Mogelijk. is dit afhankelijk
van het aanwezige voedsel. Uit tabel 2 was reeds af te lezen, dat de
bezetting ieder jaar toenam. Procentueel gezien benaderen we de

honderd.

e. Ringgegevens.
Nadat in 1969 de eerste jonge Torenvalken geboren waren, werden deze geringd. Ook in de volgende jaren hebben we zoveel mogelijk vogels van een ring voorzien, De tabel geeft een overzicht.
tabel 5:
Aantal jongen en aantal geringde

jongen
j aren; aantal jongen: aantalgeringd

1969
1970

1971

10

10

42

35

•

81
101

totaal:

234

1972'

70
95
'

Torenvalken (Falco

tinnunculus).

210

Tot aan het broedseizoen van 1972
bedroeg het terugmeldingspercentage
4,8. De volgende terugmeldingen
werden

ontvangen:

geringd op:
11
~

»»

’»

»>

»

30-6-1969
28-6-1970
28-6-1970
5-6-1971
5-6-1971
26-6-1971
1-7-1971

terug op:
~

~;

~

~;

8-10-1969

25- 8-1970
24- 4-1971
5- 4-1972

~

~

18-

~:
:

~

»»

~

~

De terugmelding van 6-12-1971 betreft een hervangst. De overige
meldingen zijn alle van dood gevonden Torenvalken. Opmerkelijk is dat
zij alle uit het eerste levensjaar
zijn.

+

4-1972

6-12-1971

:-16- 2-1972
f

.

Bergen op Zoom;

Nieuw Vennep-Hillegom;
-Duinbergen, België;
Oost Flevoland, kwel D;

Zuid Flevoland, kwel QZ6
Oost Flevoland, sectie V
Harderwijk (?).

Voedselonderzoek.

Om een indruk te krijgen van het
voedsel van de Torenvalken hebben
we in 1969 en 1970 een aantal
braakballen verzameld en onderzocht
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van de Gooimeerdijk
juni 1969 kwamen de volgende prooiresten:
8
Veldmuis:
Dwergmuis: 16
Bruine Rat: 1
Kevers (o,a.

Uit een partij

Kever;

1

van begin

vogel:

1

Carabus nemoralis):

2
1
Rietgors:
De Rietgors bleek geringd te zijn
als een volgroeid mannetje op 4-51969 bij paal 6 langs de Knardijk.
Gezien de tijd van het jaar, broedtijd, is het niet uitgesloten dat
deze gors langs de Knardijk geslfgen werd, De braakbalrosten van de
Rietgors troffen we echter aan in
een kast t,h.v. Spakenburg, Hemelsbreed is de afstand tussen deze
plaatsen ongeveer 17 km. Begin augustus 1969 was de inhoud van enkele braakballen langs dezelfde dijk
als volgt;
Veldmuis;

4

Dwergmuis:

2

Kikker:

3

1
Rietgors;
Spreeuw;
53
Mol:
1
Relatief gezien aanmerkelijk minder
Dwergmuizen dan in begin juni. De
spreeuwenresten lagen tussen de
braakballen in de kasten. Het is
begrijpelijk dat de Torenvalken later in het broedseizoen Spreeuwen
aan hun jongen voeren. Er bevinden
zich in juni namelijk grote troepen
jonge Spreeuwen langs de polderdijken. Tenslotte zij vermeld dat we
op 13 juni 1970 (eerste kastcontrole in 1970) in een tweetal kasten
bij het gemaal 17 braakballen en,
braakbalresten van de Kerkuil aantroffen, We stelden de volgende inhoud vast:
Veldmuis;
22
Dwergmuis:ll9
Bosmuis:
2

g. Slotbeschouwing.
Aan het einde van dit toch nog beperkte verslag kunnen we tot de
conclusie komen dat we het doel
van ons werk, het verstrekken van
broedgelegenheid voor de Torenvalk,
bereikt hebben. Het aantal kasten
kon aanvankelijk worden opgevoerd,
waarna dit helaas weer moest worden
teruggebracht. Desondanks bleef het
bezettingspercentage sterk stijgen.
Verheugend is het daarom dat er tot
nu toe zoveel jonge valken konden
uitvliegen, die bovendien bijna allemaal geringd werden. Gezien al
deze resultaten zullen we moeten
trachten het huidige aantal kasten
in Zuidelijk Flevoland te handhaven
en zo mogelijk verder uit te breiden. In de komende jaren moeten we
hiernaar blijven streven. We zijn
dat aan onze Torenvalken verplicht.
J. Harder
Reigerstraat

Hilversum.

E.R. Osieck

12, Nrd,Crailoseweg 6,
Huizen(post Bussum).
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Vogeltrek

het Gooi in

over en

langs
(vervolg)

1971

Waargenomen vogelsoorten.

11-9 Magdaleen 1 ex. W.-O.; 12-9 Zanddijk 3 ex. W.;
18-9 Magdaleen 2 ex. W.-O,; 25-9 Muiderberg 10 ex. N.Z
Verspreid over alle teldata slechts 15 waarnemingen,
waarvan twee in oktober. Trekrichting overwegend Z,Z.W. Grootste groep op 12-9 t.o. Eemmond 42 ex. W.
9-10 t.o, Eemmond 100 ex. G.-W.; 10-10 idem 300 ex.
0.-W.;
Op een niet officiële post halverwege Pampus-HavenMuiderberg werden een enkele maal overtrekkende vogels
gehoord. Slechts een waarneming werd gedaan, nl. op
18-9 1 ex. Z. Kerkelanden;
Na een aarzelend begin, waarbij door de randmeertellers kleine groepjes vnl. in W-richting trekkend werden gesignaleerd, viel de top op 10 en 16 oktober.
Toen trokken langs de randmeerposten resp. 319 en 117
ex. in Z.-Z.W,-richting.
11-9: Zowel op Pampus-Haven, t.o. Eemmond als bij het
Magdaleen werd trek geconstateerd van resp. 99 ex.
(v 1 1!» N.W.-N.0.), 28 ex, (vnl. 0.) en 10 ex. (vnl. W,)
Hierna werden door vele andere randmeerwaarnemers losse waarnemingen van trekkende exemplaren gedaan. Laatste waarneming; 23-10 Muiderberg 1 ex. N.-Z.; t.o.
Eemmond 2 ex. 0.-W.
Kleine aantallen gezien vnl. langs het randmeer. Hier
op 11-9
vnl. in Z.-Z.W.-richting; op 19-9 85
ex. idem. Eén waarneming in het Gooi: 18-9 Kerkelanden
1 ex. N.0.-Z.W.. Laatste waarneming: 10-10 t.o. Eemmond
2 ex. 0.-W.
Van 10-10 t/m 23-10 1 ex. overvliegend waargenomen bij

Oeverzwaluw:

Huiszwaluw:
piepers:
Boompieper:

Graspieper:

Witte Kwikstaart:

Gele Kwikstaart:

Winterkoning:
Heggemus:
t

lijsters:

Grote Lijster:

Magdaleen,
Magdaleen 25-9 4 ex.

Z.; 9-10 6 ex. N., 2 ex. 0., 13
ex. Z.; 23-10 1 ex. Z.
11-9 Egelshoek totaal 60 ex. N.-N.W. Verder alleen in
oktober; dén waarneming van het randmeer (15 ex. W.)
en éen waam, bij Magdaleen 4 ex. N.-Z,; 10 waarnemingen uit het Gooi; top op 16-10, toen totaal 83 ex.
werden .gezien. Overheersende trekrichting Z.W.
11-9 Magdaleen 4, ex. W.-0. 5 ex. N.0.-Z.W.; Holl. Rading 3 ex. N.0.-W.; 18-9 Holl. Rading 4 ex. N.0.-W.;
19-9 Muiderberg 8 ex. N.-Z.; 25-9 Magdaleen 1 ex. N.-Q
2 ex. Z.0.-N.W.; 9-10 Magdaleen 6 ex.
W.-0,, 32 ex.
0.-W,, 2 ex, N.-Z.; 10-10 Muiderberg 1 ex. N.-Z.; 1610 Magdaleen.2 ex. N.-0., 1 ex. 0.-W.; 16-10 Kerkelanden 1 ex. O.-W.; 23.-10 Muiderberg 2 ex. 0,-W.
Waarnemingen iij hoofdzaak van Magdaleen en Kerkelanden
doch ook hier kleine aantallen. Totaal aantal van alle
telposten in september en oktober 92 ex, over 18 waarnemingen. Geen voorkeur-richting.
,

Zanglijster:

u
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Kramsvogel;

In zeer kleine aantallen waargenomen; de noordelijke
posten hebben 11 waarnemingen met 72 vogels gedaan,
vnl. Z.-Z.W. trekkend; de midden- en zuidposten kwamen
niet hoger dan 8 waarnemingen met 48 vogels met als

voornaamste trekrichting Z.W.

Koperwiek:

Merel:
Tapuit;

Roodborst:

Totaal 18 waarnemingen, waarvan 3 in het Gooi, Aantal
trekkende vogels over de gehele periode: 731, waarvan
97 in het Gooi. Trekrichting overwegend W.-Z.W, Max,
aantal: 446 op 16-10 langs de Zuiddijk.
Yan alle telposten totaal 20 waarnemingen met 64 vogels, Eén geval van gerichte trek, nl. op 19-9 Muiderberg 23 ex. N.-Z.
8 waarnemingen; 11-9 Pampus-Haven 1 ex. Z.W., Muiderberg 1 ex, Z., t.o. Eemmond 1 ex. Z.; 19-9 Muiderberg
2 ex. Z.; 25-9 Muiderberg 2 ex. Z.; 26-9 Zanddijk 1 ex.
W.; 16-10 t.o. Eemmond 1 ex. W.; 23-10 t.o. Eemmond
1 ex, W.
16-10 luiderberg 8 ex.

Z.
Grote Karekiet:

Kleine Karekiet:
Rietzanger;
Zwartkop:
Fitis of Tjiftjaf;

Vuurgoudhaantje;
mezen:

Koolmees;

Pimpelmees:

otaartmees:

Zwarte Mees:

Glcnskop:

Matkop:
Baardmees;

11-9

Z.; 23-10 t.o. Eemmond richting

Pampus-Haven 1 ex, Z,W,

12-9 Zanddijk 9 ex. W.-Z.W.; 3-10 idem 19 ex. Z.W.
26-9 Zanddijk 2 ex. Z.
18-9 Magdaleen 6 ex. 0.; 16-10 to Eemnond 1 ex. Z.
12-9 Zanddijk totaal 11 ex. N.W.
10-10 idem 1 ex. W.
11-9 t.o. Huizerpier 1 ex. 0.
9-10 t.o. Beramend 165 ex. 0.-W.; 10-10 idem 45 ex, 0.W., Bgelshoek 5 ex. Z.W.; 16-10 Magdaleen 60 ex, 0.,
Aima's Hoeve 2 ex. V/.
Van 11-9 t/m 16-10 trek vnl, langs de kust, aanvankelijk groepjes tot maximaal 7 ex. Op 10-10 187 ex.,
grootste groep 56 ex. W.; op 16-10 242 ex., grootste
groep 84 ex., voorkeursrichting: W. In het Gooi
3
trekwaarnemingen, nl. 2-10 Kerkelanden 4 ex. Z.W,;
2-10 Raadhuis 2 ex. Z.W. en 16-10 Anna's Hoeve 1 ex.
Z.W.
13 waarnemingen met totaal 86 ex. vnl, langs Zuiddijk
en kust. Trekrichting: W.
11-9 t.o. Eemmond 20 ex. W,, Magdaloen 6 ex, 0,; 18-9
Magdaleen 6 ex. 0., Holl. Rading 35 ex, IT,; 2-10 t.o,
Eemmond 1 ex. N.O.j 9-10 Magdaleen 5 ex. 0.; 10-10 t.o.
Eemmond 14 ex. W,
18-9 Magdaleen 25 ex, W.; 25-9 t.o. Huizerpier 1 ex. N,
9-10 t.o. Eemmond 3 ex. W.; 16-10 Zuiddijk paal 9 10
ex. 0., Zanddijk 1 ex. Z.O,
16-10 Muiderberg 2 ex. Z.W,
10-10 Zanddijk 4 ex. Z.W.; 16-10 Muiderberg 2
ex. Z.W,
(zie grafiek) Langs de kust 5 waarnemingen, t.w« 26-9
Zanddijk 8 ex. Z.; 3-10 idem 17 ex. N.; 16-10 Magdaleen 5 ex. 0., r uizerpier 7 ex. 0., idem 20 ex. Z.;
;

15

23-10

Rietgors;

Zanddijk 14 ex, Z.W.
Op één na alle waarnemingen (19) langs de Gooimeerkust
tota.e.l 106 ex,; grootste groep: 18 ex.; voorkeursrichting: Z.W.-W, Eén waarneming Kerkelanden: 18-9 1 ex.

Z.W.
Groenling;

11-9 Raadhuis 1 ex. Z.W. f Magdaleen 21 ex. 0,, 8 ex.
12-9 Zanddijk 14 ex. W. 18-9 Magdaleen 15 ex. W,,

W,
.

;

;

Tafelberg 2 ex. Z.W., Holl, Rading 6 ex. 0. en Raadhuis 6 ex. zwervend; 26-9 's-Graveland 16 ex. Z.W.,
Raadhuis 13 ex. Z.W.,; 9-10 Pompus-Haven 3 ex. Z.W.,
Magdaleen 3 ex. 0., idem 17 ex. Z.W.; 10-10 Zanddijk
2 ex, Z. 0.; 16-10 Pampus-Haven 15 ex. W., t.o. Eemmond
4 ex. Z.C., idem 22 ex. N., idem 39 ex. W. Magdaleen
5 ex. 0., Anna's Hoeve 1 ex. W.; 17-10 Zanddijk 17 ex.
,

Putter:
si Ó s:

Kneu:

Frater;

vinkachtigen:

Keep:
Ringmus:
t-\

•

__

16-10 Muiderberg 8 ex. Z.ïï., Magdaleen 1 ex. W.
11-9 Magdaleen 1 ex. Z.W.; 18-9 idem 1-2 ex. 0.; 3-10
Zanddijk 20 ex. W.; 9-10 t.o. Eemmond 25 ex. W., Egelshoek 11 ex, Z.-Z.W.; 10-10 t.o. Eemmond 25 ex, W,, Egelshoek 50 ex. Z., idem 65 ex. W.; 16-10 Zuiddijk pl.
7. 10 ex. W., Anna'a Hoeve 16 ex. Z.W.; 30-10 Wakkerendijk 40 ex. N,O.
37 waarnemingen, zowel langs de Zuiddijk, de Gooime-erkust als in het Gooi, Totaal 629 ex,; grootste
groep:
op 10-10 Magdaleen ca. 177 ex. W. Het merendeel der
waarnemingen betrof groepjes tot maximaal 10 ex..
17-10 Zanddijk 35 ex. Z.W, 26-9 t.o, Eenmiond 5 ex, 0,
en 14 ex. N,
;

zie grafiek.

Ondanks hst feit dat deze soort ©en opvallende trekvogel is, toch weinig waarnemingen. Totaal in september;
90 ex. over 12 waarnemingen, vnl. W, ; totaal oktober;
1032 ex. W.-Z. (zie eveneens de grafiek).
18 waarnemingen verspreid over alle
teldata over het
gehele gebied. Tota,al 177 ex.; voorkeursrichtine:
J
i
Li
Z.
11-9 Magdaleen 22 ex. 0.; 18-9 idem 35 ex. 0., 26 ex.
W., Holl. Rading 13 ex. 0., 7 ex. Z.W., 7 ex. Z., 20
ex. N.; 25-9 Magdaleen 32 ex. 0., 20 ex. W,; 9-10 Magdaleen 65 ex. 0., 60 ex. W,; 10-10 t.o.
Eeramond 13 ex.
W. ; 16-10 Magdaleen 4 ex. 0., /uma's Hoeve
4 ex. N.W.
25-10 Muiderberg 38 ex. Z,
De enige vogel waarbij gesproken kan worden
van behoorlijke aantallen. Verdeeld over 179 waarnemingen
was de trekrichting als volgt; noord 13, noordoost 16
oost 20, zuidoost 13, zuid 21, zuidwest 46, west
38
.
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Spreeuw:

noordwest 12.
Rond het Gooimeer geregeld kleine zwervende troepies
van gemiddeld 4 ex.
Eerste waarneming Op 16-10. Totaal 63 ex, gezien.
’

Zwarte Kraai:

Bonte Kraai;

Bij

16

Roek:
Kauw:

Vlaamse Gaai:

Anna's HoeVè op die zelfde datum 1 ex. Z.W.-N.0,; 3010 Hollatldsche Rading 11 ex. W.-0.
17-10 Holl. Rading 2 ex, W,; 30-10 idem 2 ex. N.O.
19-9 brug Muiderberg 12 ex. Z.-N.; 26-9 Zanddijk 20 ex
W. f Egelshoek 9 ex. N.-Z.; 16-10 Kerkelanden 55 ex. W.
-Z., Anna's Hoeve 9 ex. Z.W.-N.0.; 23-10 Zanddijk 2ex
N.-Z.0., Egelshoek 25 ex. N.Y/.-Z.0,; 25-10 Muiderberg
6 ex. Z.-N.; 30-10 Hollandsche Rading 100 ex, N.-O,
Slechts één waarneming op 25-9 Magdaleen 1 ex. N.O.

Beschrijving.
Uit de gegevens die werden verzameld kwamen enkele interessante
punten naar voren. Zo bleken de vogels die langs de Zuiddijk kwamen
zowel in oostelijke, doch voornamelijk in westelijke richting

te

trekken. Vooral vlak nadat de mist
was opgetrokken had oost de voorkeur. Dit verschijnsel werd eveneens bij het Magdaleen geconstateerd. Hier trokken de vogels meest

oostwaarts. Van de westelijk trek-

kende vogels raakten sommige groepjes bij de brug te Mulderberg in
verwarring, waardoor een deel in
noordelijke richting langs de dijk
ging vliegen. Bij paal 2,9,, ongeveer op de helft tussen de posten 1
en 2, werd echter een controlepost

bemand, die GEEN vogels in noorde-

lijke richting zag trekken (de'tellingen van deze post zijn NIET in
het verslag opgenomen omdat geen
exacte tellingen werden verricht in
verband met ringonderzoek), Klaarblijkelijk zijn deze vogels voor
die tijd teruggekeerd en overgesto—ken via Muiderberg, Eveneens werden
op deze post aantallen soorten gezien die niet door de posten 1 en 2
werden vermeld. Het is mogelijk dat
deze vogels vanaf het gemaal De

Blocq van Kuffeler in zuidwestelijke
richting de polder zijn ingestoken,
de dijk een eindje hebben gevolgd
en toen weer richting Muiderberg

zijn overgestoken. Een dergolijk
verschijnsel is reeds eerder opge-

grafiek:

aantallen Baardmezen op
enkele waarnemingsdata.

treden op de Knardijk, waar vroeger ongeveer van dezelfde
situatie
sprake was. Van de trekkende vogels, aankomend bij post 4 (tegenover de Eemmond), stak een deel over naar de bosjes bij de
Eemmond,
de eerste die na ettelijke kilometers kaal polderlandschap opduiken. Zoals te verwachten was hielden de vogels aan het eind van de

vinkachtigen

vink

kneu

spreeuw

20

post (Egelshoek), waar
zij uiteindelijk weer
op polders stootten,
werd dan de oorspronkelijke zuidwestelijke
richting aangehouden.
Het aantal waarnemingen
van trekkende groepen
was het grootst langs
de Zuiddijk van Zuidelijk Flevoland en langs
de Gooimeerkust. Hier
werden ook de meeste
soorten en de voor deze
trektellingen grootste
aantallen genoteerd.
Alleen de Spreeuw was
de uitzondering op de
regel; de aantallen van
de binnenland-posten
lagen beduidend hoger.
Slotbeschouwing.
Het hiervoor gegeven
verslag is rijkelijk
laat, wat vooral degenen die hebben meegewerkt zullen beamen. De

avifauna-secretaris was
het afgelopen jaar zo
overbezet dat hij geen
kans zag de binnengekomen gegevens om te zetten in een verslag. Omdat het bestuur van mekaartje: hoofdtrekrichting op de posten.
ning was dat er toch
een verslag moest verschijnen, is de zaak door mij overMeentweg, de grens van Gooi en Eempolders aan cm daarna bij de post
genomen, Zowel de organisatoren als
de tellers van de subgroep Avifauna
begin Wakkerendijk meer zuidwest
hebben veel van deze vogeltelling
aan te houden. Dit was de richting
geleerd. Allereerst kan het aantal
die van alle telposten in het Gooi
posten bij een volgende telling
(binnenland) als favoriete route
aanmerkelijk worden teruggebracht.
naar voren kwam. Hierop werd een
Een tweede punt is de kennis, vooruitzondering gevormd door de post
al van geluiden, van de overtrekHollandsche Rading waar west werd
kende vogels, iets waaraan het bij
aangehouden; niet zo verwonderlijk,
omdat daar de bossen eindigen en oveel tellers nogal schort, wat zij
vergaan in polders. Bij de volgende
overigens zelf volmondig toegeven.
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Toch is de telling, in eerste opzet
als proef bedoeld, een succes geworden, wat niet mogelijk was geweest zonder hun enthousiaste medewerking, Hier ligt een taak voor de
leiding van de subgroep om middels
excursies deze uiterst moeilijke
materie bij te brengen.,
De waarnemingslijst bevat 99 soorten; alle soorten die vliegend werden waargenomen er. zich hierbij gedroegen of leken te gedragen als
trekvogels werden genoteerd. Een
groot deel' ven de tellers langs het
water heeft wel, een ander deel
niet de vogels als meeuwen, eet.
genoteerd, waardoor de lijst een enigszins vertekende indruk voor genoemde soorten geeft. Er zijn nog
heel wat vragen open gebleven en er
zijn er zelfs bij gekomen. Wellicht
kunnen deze in de komende jaren
worden beantwoord.
Mijn bijzondere dank gaat uit naar
mi'.jn vrouw en de heer A.de Later,
zondor wier hulp het ordenen en
uitwerken van de meer dan 1600 gegevens een zaak van maanden zou zijn
geworden.

De onderstaande leden verleenden
hun medewerking aan deze trektellingen:

hr.J.van Altena, hr.A.Bode, hr.W.E,
Cohen, drs.C.S.P.van Dam, raw.H.E.
Disselkoen-Piepers, hr.N.J,Dwars,
hr.C.ten Haken, hr.H.N.M.Heins, hr.
A.G.Heise, mw.M.W.Heise-Schipper,
hr.D.A.Jonkers, mw.T.Jonkers-Kemper, mw.P.Kemper-Lambeck, hr.J.
Klein, hr.J.Koel, hr.J.Koster ("l"),
hr.A.de Later, hr.R.van Poelgeest,
hr.S.H.Poelstra, hr.H.Pollema, hr.
D.J.M.Ras, mw.H.W.Reddingiusr
Schreuder, hr.H.P.Roelofs, hr.C.de
Rooij, me j. C.M.Th,l.Rosier, hr.F.G.
Rijnja, hr.L.F.Rijnja, hr.P.Slot,
hr.H.W.de Soete, hr.Ch.M.Steen,
mej ,K,Vervoort, hr.lJ.S.Vogel, hr,
H.P.Vos en hr.J.P.C.Vrakking,

D.A. Jonkers

Inventariseren
op donderdag
“Wie-tjú-tjú-tjú.” Dat is, bij benadering, de ouverture van het kor-

ter-kan-het-nauwelijks-liedje van
onze Geknaagde Roodstaart; daarop
volgt een uiterst korte strofe, een

geprevel dat min of meer abrupt
eindigt, juist wanneer je denkt dat
de vogel een beetje op gang komt.
Het begin doet denken aan het begin
van een vinkenslag; het tweede deel
doet lijsterachtig, ook wel rood-

borstachtig aan. Bij de inventarisatie op de Blaricummer heide op
15

j.l. (mijn laatste, omdat die
avond mijn vakantie begon) was ik
al spoedig op het geluid van
deze
vogel afgegaan. Ik ontdekte hem in
het topje van een Spar in het bosgebied ten westen van een grote
kuil, die ongeveer in het midden
van de heide ligt. Op zo’n tien meter van de boom, waarin hij zat te
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Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus

phoenicurus).
zingen, bleef ik in de schaduw van
een andere boom staan toekijken.
Een prachtig mannetje: mooi wit en
contrasterend zwart op de kop en
aan de keel, een fijn priemsnaveltje, een fraai oranje-rode horst en
een soms trillende roodbruine
staart. Ik kon op mijn gemak op de
grond gaan zitten om bij uitstekende belichting rustig verder te kijken. Met de 12x50 kijker kon ik
duidelijk het donkerrood van de
binnensnavel zien en ik constateerde dat de vogel het tweede deel van
zijn zang voortdurend varieerde,
hierbij soms merkwaardig tikkende
geluiden maakte, voortgebracht met
het stemorgaan, en enkele malen een
zó verbluffende imitatie van de
tjiftjafzang produceerde, dat ik er
bijna nog ingevlogen was ook.
Intussen had ik maar weinig aandacht geschonken aan enkele vogeltjes, die onder het uiten van een

schor "tsoewiet" waren weggevlogen
van de plek, waar ik was gaan zitten om naar de Roodstaart te kijken. Daar deze laatste inmiddels
weggevlogen was om zijn zangkwaliteiten op een andere plaats tentoon
te spreiden, richtte ik mijn aandacht en kijker op een andere Spar,
waarin enkele vogeltjes rondscharrelden. Intussen zorgde ik ervoor
de boom onder een goede belichting
te kunnen bekijken. Eerst bespeurde
ik een Pimpelmees, die echter al
spoedig wegvloog, waarna mijn aandacht getrokken werd door twee vogeltjes, die op een tamelijk dikke
tak bezig waren. Het volgende ogenblik staar ik stomverbaasd naar
twee Sijsjes, die duidelijk zichtbaar voor een op dit ogenblik bepaald onbescheiden buitenwereld
tussen het sparregroen rondhippen.
En daarbij tonen ze best te willen
weten Sijs te zijni Donker kapje en
keeltje, geel op kop, borst en op
de stuit, gele vleugelstreepjes,een
gevorkte staart, streepjes op de
flanken en een stevig lichtgekleurd
snaveltje Op het oog twee mannetjes, waarwan er echter één waarneembaar feller is uitgekleurd, die
#

onbekommerd rondscharrelen. Eén
gaat, schuddend met de veren, even
toilet maken. Gewoonte getrouw ga
ik maar weer op de grond zitten en

vanaf mijn zitplaats kan ik ze minutenlang gadeslaan: gewip over
takjes en pikken met de snavel tussen het sparregroen
tot ze, als
op een geheimzinnig signaal, wegvliegen en uit het gezicht verdwij-

nen.
De Vogelgids spreekt over het Sijsje als "een zeer zeldzame broedvogel, die als zodanig waarschijnlijk
over het hoofd wordt gezien” en ook
over "zomerse invasies van jonge
vogels". Wanneer zich in het voorjaar op de Blaricummer heide een
paartje broedende Sijzen had opge-
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houden, zouden we dit tijdens onze
inventarisaties toch gemerkt moeten
hebben. Anderzijds heb ik persoonlijk niets gemerkt van een sijzeninvasie in juni of daaromtrent en
door mijn vakantie heb ik geen verdere naspeuringen kunnen doen; maar
misschien zijn er andere V.W.G.-ers
die daarover inlichtingen kunnen
verschaffen.
S.H. Poelstra
Corn.de Langelaan 38,
Bussum.
Sijs,

(Carduelis spinus).

Veldwaarnemingen
door: Aart Bode
Puut:

1 ex.

15

bx.

"1 rj (Ü_ )
2 juv)

Geoorde Fuut:
Dodaars:

,

T
n
Lepelaar:

Pijlstaart:
c

,

Smient;
.

Wintertaling:

4-11-72

Laarder V/asmeer

Gooimeer/Zanddijk

R.Moolenbeek
C.M.Steen

Vestinggracht-Naarden

H.Reddingius

9 ex.
17- 9-72 Laarder Wasmeer
J,Harder
(w.o. 2 ad. en 1 juv. van enkele dagen oud!!)
3 ex. 16- 9-72 Laarder Wasmeer
R.Moolenbeek,
V/. v. d.Heyden,
P. en E.Kok
1 ex.
17- 9-72 Gooimeer
R.Moolenbeek

17 ex,
13 ex.
1 ex.

Purperreiger:

16- 9-72
16- 9-72

13 ex.

17- 9-72
29- 9-72

en W.v.d.Heyden

Laarder Wasmeer
idem
.

31-10-72 Binnenvesting-Naarden
31-10-72 Port Ronduit, Haarden

1 ex.

22-10-72

1 ex.

4-11-72

2 ex.

29- 9-72

Laarder Wasmeer

20 ex,
1 ex.

16- 9-72

Gooimeer/Zanddijk

_

2-11-72

Bergse pad

Zanddijk

Tuinderij Zandbergen

J.Harder
J.Harder en L.
Reddingius

H.Reddingius
idem
R.Moolenbeek
en W. v.d.Heyden

J.Klein, N.v.
Donkersgoed,
mej.Schipper
en P.v.d.Poel
J.Harder en H.
Reddingius

C.M.Steen e.a.
H.Reddingius
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Slobeend:

197 ex.

30 ex.

17-10-72
16- 9-72

Laarder Wasmeer
idem

J.Harder

R.Moolenbeek,

W.v.d.Heyden
Kolgans:
Kuifeend:
Witoogeend:

29 ex.

45 ex.
2 ex.

19-11-72 Eempolder
31-10-72 totaaltelling
16- 9-72

vesting
Naarden
Laarder Wasmeer

en E.Kok
N.Dwars

H.Reddingius

R.Moolenbeek,

W,v.d.Heyden,
E.Joncker en E.
Tafeleend:

12 ex.

76 ex,
56 ex.

16- 9-72
21-11-72

26-11-72
28-10-72

idem
idem
sde plas Loosdrecht
Laarder Wasmeer

Kok
idem
J,Harder

21-11-72

idem

P.v.d.Poel
J.Harder
idem

.j

26-11-72

sde plas Loosdrecht

P.v.d.Poel

Grote Zaagbek;
Slangenarend:

1 6
1 ex.

21-11-72
17- 9-72

Laarder Wasm.(lste wrn?)
Brug Muiderberg

Buizerd:

1 ex.
1 ex.
1 ex.

8- 9-72
18- 9-72

Bollenlaan Naarden
Gooi- & Eemlust, Eemnes
Eempolder
Elaricummer heide
Laarder Wasmeer

Brilduiker;

5

$

1 o
2 o)

4 ex.
1 ex.

24- 9-72
25- 9-72
29- 9-72

1 ex,
1 ex.
1 ex.

30- 9-72
5-10-72
5-10-72

2 ex.
6-10-72
1 ex.,16-25-10-72

3 ex.

3 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.
2 ex.
2 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.
5 ex.
Ruigpootbuizerd; 1 ex.

26-10-72
27-10-72
29-10-72

Llmitische heide
Laarder Wasmeer
Zuiderheide(bed,Hoorne-

£.Harder
B.v.Poelgeest<.+
en P. de Rodere
N,Verlaat

I.v.Woersem
idem
P.Schoorl
J.Harder en L,
Reddingius
I.v.Woersem
J.Harder

boegse heide?-Red.)
C.de Rooij
Maatpolder
I.v.Woersem
Kwekerij Van Dijk, Eemnes idem

idem
De

Driest, Eemnes

idem
idem

t.z.v.Vliegveld Hilversum C.de Rooij
30-10-72 Elaricummer heide
J.Klein
30—10—72 Witte Bergen
I.v.Woersem
4-11-72 Laarder Wasmeer
J.Harder
9-11-72 Witte Bergen
I.v.Woersem
9-11-72 Oud-ïïaarden
H.P.Vos
10-11-72 Kwekerij Van Dijk, Eemnes I.v.Woersem
11-11-72 Huizer Meent
H.P.Vos
11-11-72 Limitische heide
I.v.Woersem
13-11-72 Eemnes-noord
H.P.Vos
16-11-72 Horstermeerpolder
N.Verlaat
19-11-72 Eempolder
N.J.Dwars
25-11-72 Eempolder-zuid
H.P.Vos
25- 9-72 Hilversumse Meent
mevr.Blonet
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Wespendief:
Havik:
Sperwer:

1 ex.
1 ex.
1 ex.
1 6

*

0

1
1 ex.
1
+

+

1 ex.
Br. Kiekendief;
81. Kiekendief

1

0
+

1 j
1
+

1

Boomvalk:

Torenvalk;

■

Korhoen;

12-11-72

28-10-72
4-11-72

.

Eempolder

idem

Zanddijk, Naarden

J.Klein, P.van
Donkersgoed,

1 ex.
1 ex.
1 ex,

10- 9-72

16- 9-72
22- 9-72

Moleneind, Kortenhoef

6

22- 9-72

1
1
1
'2
2
1

ex.

6

exj

ó++

ex,

5-10-72

Zanddijk, Naarden

2-10-72

J.Harder
idem
C.M.Steen e.a.

Naarden Enkenberg
(bed, Huizen Eukenberg?Red)J. Klein

Gooimeer, Huizen
Hoomeboeg, Hilversum

31-10-72 Port Ronduit, Naarden
12-11-72 Eempolder
18-11-72 vaart Naarden-Muiderberg
13— 9-72

mej.Schipper
en P.v.d.Poel
D.A.Jonkers en

Zuiderheide (bed.Hoome-

boegse heide? -Red.)

Westerheide-grafheuvels

5-10-72 Westerheide-Aartjesberg
9-10-72 Y/esterheide
11-10-72 Aartjesberg (plukrest
eerstejaars mannetje)

idem
C.de Rooij
H.Reddingius
N.J.Dwars
A.Bode
J.de Jager
E.P,Klomp
idem

idem
idem

1
1 ó
1 6

12-10-72 Westerheide-grafheuvels
26-10-72 Bussummerheide

26-10-72

Hoorneboegse heide

2O)

U-11-72

Aartjesberg (16 baltsend) idem
Zanddijk, Naarden
C.Mesteen
Bussummerheide
E.P,Klomp
Laarder Wasmeer
J'.Harder en L,

2 ex.
2 ex.

4 ex.

+

11-11-72

21-11-72

Van Riebeeckweg H'sum

Q

Kievit:

6-11-72
9-11-72

10- 9-72

+

Waterral;

26-10-72
28-10-72

P.Schoorl
J.Klein
I.v.ïïoersem
Laarder Wasmeer
J.Harder en L.
Reddingius
Kwekerij Van Dijk, Eemnes I.v.Woersem
Oud-Naarden
H.P.Vos
De Limiten, Huizen ,
I.v.Woersem
Bosdrift, Hilversum
(was op jacht op begr.pl.)N. Verlaat
Eempolder-waaien
N.J.Dwars
Zanddijk, Haarden
Witte Bergen

ex,

1 6
1 6
2 <5
1 ex.

Patrijs:

3-10-72 Oud-Naarden

15-10-72

16- 9-72
2-10-72
28-10-72

3 ex.
2 ex.
4 ex.

29- 9-72

1300 ex.
124 ex.

22-10-72
28-10-72

6-10-72
4-11-72

idem.
idem
idem

Tienh.Kanaal-Vliegveld
Laarder Wasmeer

idem

P.v.d.Poel
E.P.Klomp

idem^

1113

J.Harder
J.Harder en E.

Osieck
C.de Rooij
J,Harder en L.
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Reddingius

Kievit:

+

Goudplevier:

250 ex,
6,5 ex.
+7O ex.

+

200 ex-

+

160 ex,

+

120 ex,

Watersnip:

Bosruiter:
Steenuil:
Ransuil:

Velduil:

Bosuil;
_

Gierzwaluw;

Eempolder
idem

11-11-72

Huizer Meent
Eempolder
Eemnes-noord

19-11-72
24- 9-72 idem

12-11-72
13-11-72

N.J,Dwars

1-10-72
17-10-72
12-11-72

Donkersgoed en
mej. Schipper

1 ex.
1 ex.
1 ex.

2/3-10-72

Westerheide

19-10-72
28-10-72

I.v.Woersem

Witte Bergen
Zanddijk, Naarden

idem

1 ex,
1 ex.

16- 9-72
27-10-72

3 ex.

22- 8-72
22- 8-72

Zanddijk, Naarden
Leeuwenlaan (t.h.v.Hilverbeek; verkeerssl.offer)R.Moolenbeek
Meent, Bussurn
I.v.Woersem

Ijsvogel;
Groene Specht:

1
1
2
Gr. Bonte Specht :1

ex,

ex. mnd.lo-72
ex.
30-10-72
ex,
12-10-»72
3 ex.
30-10-72
KI. Bonte Specht:l gx. 24- 9-72
Zwarte Specht;

N.J.Dwars
idem
I.v.Woersem
H.P.Vos

H.P.Vos
t.z.v,Vliegveld Hilversum C.de Rooij
Laarder Wasmeer
J.Harder
Eempolder
N.J.Dwars
13-11-72 Eemnes-noord
H.P.Vos
17- 9-72. Laarder Wasmecr
J.Harder
1 ex.medio-9-72 Enghlaan Blaricum
mevr.Prenckel
1 ex.
1-10-72 Zanddijk, Naarden ,
J.Klein, N.van

5 ex.
56 ex.
26 ex.
78 ex.
4 ex.

Wulp:

12-11-72

1

+

4-11-72

Schaep en Burgh
Zanddijk, Naarden
Blaricummer heide
Eempolder

Blaricummer heide
Pijnenburg
Zanddijk, Naarden

J,Klein, N.van
Donkersgoed,
raej.Schipper
en P.v.d.Poel
C.M.Steen e.a.

idem
J.Klein

idem
N.J,Dwars

J.Klein
N.J.N.H'sum
J.Klein, N.van
Donkersgoed,
mej. Schipper

I

Kuifleeuwerik;

1 ex.
2 ex,

Veldleeuwerik;

59
27
42
Boerenzwaluw: +l5O
Huiszwaluw;

+2OO
10

+5O
1
Graspieper:

juv.

26
13

ex.
ex.
ex,

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

8-11-72

Gooiersgracht

11-11-72 De Limiten, Huizen
1-11-72 Banckertlaan, Hilversum
12-10-72 Eempolder

30-10-72

19-11-72

16- 9-72
19- 9-72
16- 9-72
17- 9-72
5-10-72
5-10-72
30-10-72

J.v.d.Heydenstr.,H'sum
Eempolder

Zanddijk, Naarden
Tafelberg, Blaricum
Zanddijk, Naarden
Engh te Blaricum

Blaricum-Boissevain
Hoorneboegse heide
Blaricummer heide

en P.v.d.Poel
I.v.Woersem

idem

A.Bode
N.J.Dwars
idem

idem
C.M.Steen e.a.
mevr. Prenckel
C.M.Steen e.a.
mevr. Prenckel
P.Schoorl
C.de Rooij
J.Klein
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Witte Kwikstaart;l
Klapekster:
1
1
1
1

Pestvogel:

ex.
ex.

8-11-72 Kwekerij Van Dijk, Eemnes I.v.Woersem
15-10-72 Zanddijk, Naarden
J.Klein

ex,

29-10—72

ex.
ex.
1 ex.
15 ex.

8-11-72

19-11-72
21-11-72
10-11-72

Vlaamse Gaai: +lOO ex.

15-10-72

Bonte Kraai:

12-10-72
30-10-72

8
18
20
1

ex.
ex.
ex.
ex.
4 ex.

Tjiftjaf;

Goudhaantje;

30

ex,

11

ex,

+4O ex.
Bonte Vl,vanger:

1 ex.

Tapuit:

4 ex.

Koperwiek:

1
1
1
1
onbep.
onbep.
22

Staartmees;

(wxtte kop)
(idem)
Baardmpes;

J.v.d.Heydenstr. Hilv.(op
het dak v.Philipsgebouw)
N.J.Dwars
Zanddijk, Naarden (tijdens

trektelling waargenomen)

J.Klein
N.J.Dwars
Zuiderheide-Bluk
C.de Rooij
Eempolder
N.J.Dwars
Laarder Wasmeer
J.Harder
tot 5-11: de Oudenl.Naard.L.Reddingius
Blaricummer heide
J.Klein
Eempolder

.

4-11-72 Laarder Wasmeer
19-11-72 Hilversums Wasmeer
7-10-72

Boekesteyn

ex.
ex.
ex.

22- 9-72
30- 9-72
19- 9-72
20- 9-72
11-10-72

ex,

27-10-72

Gooimeerkust
Huizer Engh
idem (trek)
idem (trek)
Hilversum-0 (nachttrek)

ex.
ex,

+

5

•

Eempolder

ex.
300 ex.
onbep, ex,
Zanglijster;onbep. ex.
Kramsvogel;
1 ex.
4 ex.
3 ex.
38 ex.
4 ex.
1 ex.
+5O ex.
+3oo ex.
20 ex.
j;3O ex.
Matkop:
2 ex,
Zwarte Mees:
2 ex.
2

idem

17- 9-72

Gekr, Roodstaart:2 ex.

Zwarte Roodst.:

19-11-72
17- 9-72
27-10-72
30-10-72

idem

Kwekerij Van Dijk, Eemnes I.v.Woersem
Eempolder
N.J.Dwars
Laarder Wasmeer
J,Harder

ex.
ex

*

+5O ex.
1 ex.
10 ex.
18 ex.

22- 9-72

30-10-72
30-10-72

Gooimeerkust-N.T.K.C.

idem

(nachttrek)

Harder/Osieck
A.Bode
S.H.Poelstra
J.Klein
idem
idem
P.Schoorl
idem

idem
J.Harder
idem

Anna's Hoeve
C.de Rooij
J.v.d.Heydenstr. H'sum
N.J.Dwars
31-10-72 Hilversum-0- (nachttrek)
J.Harder
11-10-72 idem (nachttrek)
idem
2- 9-72 Huizer Engh
P.Schoorl
I+3-9-72 Brug Muiderberg
Y.Woersem/Lips
8- 9-72 Kwekerij Gooi- & Eemlust
I.v.Woersem
15- 9-72 Huizer Engh
P.Schoorl
17- 9-72 Laarder Wasmeer
J.Harder
22- 9-72 Gooimeerkust
J.Klein
22-10-72 t.z.v.Vliegveld Hilversum C.de Rooij
30-10-72 J.v.d.Heydenstr. H'sum
N.J,Dwars
13-11-72 Eemnes-noord
H.P.Vos
18-11-72 vaart Naarden-Muiderberg A.Bode
22- 9-72 Gooimeerkust-N-T.K.C,
J.Klein
30-10-72 Blaricummer heide
idem
3-11-72 Zwaardemakerstr. Bussum
idem
4-11-72 Laarder Wasm. geringd door:Harder/Osieck
25- 9-72 Const.Huygenslaan Bussum L.F.Rijnja
29-10-72 Bussummerheide
mei.C Rosier
11-11-72 idem
Pv d Poel
29- 9-72 Laarder Wasmeer
J.Harder en L.
Reddingius
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Baardmees:

5 ex.

2 ex.
1 ex,
Ringmus:
Keep;

Goudvink.

+BO ex.

+250 ex.
1

g

)

*

+

)

2 ex,
2 ex.

Sijs:

Putter:

3
30
5
16

ex.
ex.
ex.
ex.
10 ex.

12 ex,
5 ex.
15 ex.
3 ex.

+3O ex.
Barmsijs;

28-10-72
3-11-72

Laarder Wasmeer
Idem

19-11-72

Eempolder

21-11-72

21-10-72

G.H,Cronebos

29- 9.72

Laarder Wasmeer

6-10-72
17—10—72

3-11-72
17-10-72
31-10-72
19-11-72
23-11-72
25-11-72
26-11-72
27-11-72
10- 9-72

15-10-72

+5O ex.
3 ex.
1 ex.
1 ex.

27-11-72

1 ex,

4—11—72

5 ex.
+35 ex.
Witstuitbarmsijsrl ex.
1 ex.
Geelgors:

idem

21-11-72
30-10-72

3-11-72

26-11-72
26-11-72
26-11-72
28-10-72

idem
idem
idem

Meentweg, Huizen
Zanddijk, Naarden
Eempolder

Bollelaan, Huizen
G.H,Cronebos

Tienhovens Kanaal

Bollelaan, Huizen

Middenweg, Ned.d.Berg
Zanddijk, Naarden
Laarder Wasmeer
Zanddijk, Naarden
J.v.d.Heydenstr. H'sum
Laarder Wasmeer
idem
sde plaa Loosdrecht
Tienhovens Kanaal
idem
Laarder Wasmeer

Harder/Reddin,

Harder/Osieck
J,Harder

N.J.Dwars
N.J.N.-Hilv,
£ J.Harder en L.
( Reddingius
J.Harder
idem

Harder/Osieck
P.v.d.Poel
idem
N.J.Dwars
P.v.d.Poel
idem
idem
idem

N.Verlaat
J.Klein
J.Harder

P.v.d.Poel
N.J.Dwars

Harder/Osieck
idem

P.v.d.Poel
idem
)
idem
++

J.Harder en L.
Reddingius

Tot zover dit zeer uitgebreide overzicht van veldwaarnemingen in de
maanden september, oktober en november 1972. Vanwege het
hiaat, ontstaan door
de overname van dit werk, moest ik wel een keer goed uitpakken.
Je kunt
dit ook doen door er een heleboel waarnemingen uit te
gooien, maar dat is
om twee redenen bezwaarlijk. Ten eerste is zo’n
overzicht dan niet "eerlijk
meer, en ten tweede doe je er een heleboel inzenders onrecht mee. Uit de
namen die u hierboven kunt lezen, blijkt wel dat mèn aan mijn
oproep van
november wel degelijk gehoor heeft gegeven. Hiervoor hartelijk
dank.
Nu nog een paar opmerkingen t.a.z. twee waarnemingen, die ik van y
en )
heb voorzien, namelijk die van de Slangenarend en de
Witstuitbarmsijs. De
Slangenarend is gezien door twee vogelaars op een afstand van ca. 40
m met
een kijker van 12X50. Ze hebben de vogel ongeveer 20
minuten kunnen waarnemen, omdat hij in zweefvlucht was. Voor de sceptici onder u geef ik hierbij
de omschrijving, zoals ik die van Bob van Poelgeest en
Frank de Rodere op
een waarnemingskaartje mocht ontvangen. "Vloog vanuit
Zuidelijk Flevoland
naar het Gooi, westelijk langs en over de Muiderbergse brug. Van 10,20 tot
10.30 uur goed in beeld en daarna nog gevolgd tot 10.40 uur. Grootte; veel
gro er dan Buizerd of Kiekendief, min of meer
grootte van Grote Mantelmeeuw. Zwevend, de volle 10 minuten geen enkele vleugelslag. Vleugels:
lang, stijf, smal, vrij puntig, 6 grote slagpennen; onderzijde: nagenoeg
++
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wit, bruine borstraad, donkere eindband op
slagpennen en ondervleugel-dekveren zwart

staart, toppen

van de grote
Twee polsvegen i.p.v. polsvlekken; poten: kleur geel, tegen het lichaam aan; snavel: grijs; staart:
smal en lang; kop: niet erg lang, zoals bij Wespendiêf”öf Visarend7 mët
donkere tekening ongeveer als Boom- of Slechtvalk; kruin: niet gezien."
Einde citaat. Voorlopig lijkt alleen de oraschrijving”van“de kop in tegenspraak met onze "Kist" en de tekst in de ''Gids voor de vogels van Europa"
van Bruun. Alhoewel, als
je het vliegbeeld op pagina 92 van de "Bruun"
bekijkt, dan begrijp ik wat Bob en Frank bedoelen, nl. dat de kop verhoudingsgewijs in het vliegbeeld niet zo ver naar voren uitsteekt. Bovendien,
de heren zijn nou niet bepaald beginnelingen op het gebied van het vogels
observeren. Daar komt nog iets bij. In deze eeuw werd deze vogel volgens
"Het Beste Vogelboek" 2 maal waargenomen in ons land en waarom zou de' derde keer nou niet hier kunnen zijn. Jammer, dat de heren geen kans hebben
gezien om het object te fotograferen. Niettemin, ik vind dat zeker voor
99% kan worden aangenomen, dat de heren hot bij het rechte eind hebben.
Wie van onze leden wil hier eens op reageren?
Paul van de Poel zat op 26 november 1972 langs het Tienhovens. Kanaal en
zag toen aan de overkant op een afstand van ongeveer 7 meter
35,Barmsijzen. Hieruit maakte zich één exemplaar los, dat water ging drinken. Daardoor viel dit diertje op en toen ontdekte Paul dat het een ongevlekte
lichte o tuit had. Nogmaals, de afstand was 7 meter en Paul
hanteert een
7x50 kijker, zodat deze Barmsijs levensgroot in beeld móet zijn geweest,
De Witstuitbarmsijs (Carduelis homemanni) werd tot nu toe in
ons land vijf
keer waargenomen. Zal dit de zesde maal zijn geweest?
Tot slot nog twee waarnemingen die U niet in het
overwicht zult vinden. De
eerste
de Rooij, familie Hoise, Nico Dwars en Liske Rijnja betreft een Nachtegaal die vooral door Cees zingend werd waargenomen in het
bos van Zonnestraal, tegenover zijn huis. En dit duurde
circa vijf weken
namelijk van eind april tot de eerste Week van juni. Op 2 juni was ook
Voge! hiervan getuige. Het zingen begon op wisselende tijden.
Soms om
21.00 uur, een andere keer pas om 24.00 uur of nog later. Overigens zat er
in de zangperiode wel een
onderbreking van 2-1 week, nl. van 3 tot 21 mei.
De Laatste waarneming waarover ik iets wil schrijven is gedaan in
Flevoland door de heren E.Osieck, R.de Wijs, W.v.d.Heyden
en R.G.MoolenpeeK. det gaat hier om een Kortsnavelboomkruiper, die door Eduard Osieck
xs gevangen én geringd én gefotografeerd. Volgens -alweer"Het Beste Vogelboek" is deze vogel in ons land nog maar een maal
waargenomen. Als de
determinatie van bovengenoemde heren don ook juist
is, hebben ze omithoiogisch gezien historie gemaakt, want dan zullen alle
boeken weer moeten
wor.en bijgewerkt. We wachten de uitslag met
spanning af. Mogen wij van
Eduard nog oen koer horen, in de vorm van een
verhaaltje in Do
hoe een en ander in zijn werk is gegaan?
Alvast bedankt.
1
d0n
bl±3ft W
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Omstreken

samenstelling bestuur:
voorzitter: D.A.Jonkers, Engelsjan 21, Laren N.H.,
telefoon:o2ls3-7256
secretaresse; mevr.R.de Wijs-Tabois, Stalpaertstraat 10, Hilversum,
Hazenstraat 42,

penningmeester: B.Hartkamp,

telefoon:o2lso-56928

Hilversum,

telefoon:o2lso-51154

leden: mevr.L.J.Dwars-Van Achterberg, Prinsenstraat 15, Hilversum,
mevr.C.Holzenspies, Naarderstraat 170, Huizen,telefoon:o2ls2-3607
J.Koel, Prinses Beatrixlaan 19, Weesp, telefoon: 02940-12235

R.Moolenbeek, Erfgooiersstraat 597, Hilversum,
dr.J.A.Smits, Burg.Lambooylaan 15, Hilversum,telefoon:o2lso-14624
P.van de Poel, Ten Katelaan 2, Hilversum, telefoon; 02150-13887

ressensub-gro epe n:

c ontact a d

sub-groep Avifauna: P,van dc Poel, Ten Katelaan

2, Hilversum
telefoon:o2lso-13887
sub-groep Nestkasten: R.Moolenbeek, Erfgooiersstraat 597, Hilversum
sub-groep Ringonderzoek; D.A.Jonkers, Engelsman 21, Laren N.H.,
telefoon:o2ls3-7256
sub-groep Zuidelijk Flevoland; J.Koel, Pr.Beatrixlaan 19, Weesp,
telefoon:o294o-12235

redactie De Korhaan: E.P.Klomp,

Puchsiastraat

10, Hilversum

opgeven excursies:
C.de Rooij, Rading 80, Nieuw-Loosdrecht, telefoon:o2lsB-1641
voorlichting:
Kle±n i _Zwe,ard.emalcex;st£a.at_22

i

Bussün, telefoon:o2l 59-1 3389.

Inhoud

redact iej

Afscheid van een jaar
Programma
Excursies
Mededelingen

blz.

1
2

typ e werk_en_illustraties

E.P.Klomp,

3

4
6

Excursieverslagen
Broedende Torenvalken in Z.Plevol.9
Vogeltrek in en over het Gooi
Inventariseren op donderdag

Veldwaarnemingen

_

13

21
23

fam

vormgeving: C.

*

Reddingius e.a.

en E.P.Klomp

Bij deze Korhaan is als bijlage
gevoegd het ontwerp van de nieuwe
statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. Deze bijlage be-

_staat_uit_ a cht_pagina s,
De volgende Korhaan verschijnt omstreeks 9 maart. Kopij voor dat nummer
22®i_BiJ®ï!iiik_2£_24_februari_bij de redactie_zi jn.
••••••••■•
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huishoudelijk reglement
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omstreken

bijlage bij: "de korhaan" 7e jaargang nrl, jan. 1973

I

Nieuwe statuten en e n nieuw huishoudelijk reglement

(bijlage bij De Korhaan, jrg.7 nr. 1)

De thans geldende statuten met het
daarbij behorende huishoudelijk
reglement van de Vogelwerkgroep,
laatstelijk gepubliceerd in De Korhaan, 5de jaargang nr. 3 (1971), zijn
op tal van punten verouderd en vertonen ook overigens nogal wat gebreken in systematische opzet. Het
bestuur heeft dan ook nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk
reglement laten ontwerpen, welke
stukken hierbij aan de leden worden
voorgelegd. In deze ontwerpen is er
naar gestreefd met gebruikmaking
van de tot nu toe opgedane ervaring
in onze vereniging een zodanige opstelling van de regels tot stand te
brengen, die beantwoordt aan het
tegenwoordig algemeen bestaande inzicht in het doel en de werkwijze
van de Vogelwerkgroep. Het ligt in
de bedoeling dit ontwerp vast te
stellen in de jaarvergadering op 29
maart a.s. Ieder lid heeft uiteraard het recht bepaalde wijzigingen
voor te stellen. Daar de ervaring
leert dat plotseling ingediende amendementen bij aanneming dikwijls
tot niet voorziene consequenties
leiden, verzoekt het bestuur diegenen, die het indienen van wijzigingsvoorstellen noodzakelijk achten, deze vóór 1 maart a.s. bij het
secretariaat in te zenden. Hierdoor
zal het bestuur in staat zijn de
behandeling van deze voorstellen in
de jaarvergadering goed voor te be-

reiden.

Het bestuur.

II

Statuten
1

Art.

f. het zoveel mogelijk afwenden van

De vereniging “Vogelwerkgroep Het
Gooi en omstreken”, afgekort “VWG
Het Gooi e.o.”, is gevestigd te

Hilversum.
Art. 2
De vereniging is opgericht op 1 februari 1967. Te rekenen vanaf (datum vaststelling van deze statuten)
is de duur van de vereniging nader
vastgesteld voor de tijd van negenentwintig jaar en elf maanden,
derhalve eindigende op

Art. 3
Het verenigingsj aar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Art. 4
De vereniging heeft ten doel de bestudering en de bescherming van de
in het wild levende vogels, speciaal op het grondgebied van de
provincie Noord-Holland ten oosten
van de Vecht en van de provincie
Utrecht ten westen van de Hem, in
het zuiden begrensd door de Zandheuvelweg en de rijksweg nr. 1, met
dien verstande dat, indien bepaalde
omstandigheden dit gewenst maken,
de algemene ledenvergadering kan
bepalen, dat de activiteiten van de
vereniging zich ook over aangrenzende gebieden zullen uitstrekken.

Art. 5
Zij

tracht dit doel

te bereiken

door:
a. het
van
b. het
c. het

verzamelen en uitwisselen
waernemingsgegevens;
houden van excursies;
houden van bijeenkomsten,
gewijd aan vogelstudie;
d. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
e. het bevorderen van de uitbreiding van nestgelegenheid;

de gevaren, die de in het wild
levende vogels bedreigen;
g. het bevorderen, dat van overheidswege de noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter
veiligstelling van belangrijke
vogelgebieden en van bedreigde
vogelsoorten, alsmede de handhaving en verbetering van de in
vogelkundig opzicht gewenste

milieucondities;
h. er op toe te zien dat in het kader van ruimtelijke plannen of
maatregelen het belang van het
behoud en de ontwikkeling van de
vogelstand voldoende wordt onderkend en op evenwichtige wijze
wordt gehonoreerd;
i. het streven naar zo doelmatig

samenwerkingsvormen

met organisaties, die zich bewegen op het gebied van vogelstu-

die, vogelbescherming, natuur-

en landschapsbehoud en milieu-

beheer;
j. de vogelbeschermingsgedachte en
de vogelstudie te propageren en

te stimuleren;
k. het toepassen van alle wettige

middelen, die

voor het doel der
vereniging bevordelijk kunnen
zijn.

Art. 6
De vereniging heeft als leden:
a. natuurlijke personen, die de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; het bestuur kan in bijzondere gevallen deze leeftijdsgrens verlagen tot 16 jaar;
b. verenigingen of plsatselijke afdelingen van verenigingen;
c. ereleden, die als zodanig worden
benoemd door de algemene ledenvergadering op grond van hun
buitengewone verdiensten voor
de vereniging; zij zijn vrijgesteld van het betalen van con-

III

tributie.
Art. 7
Het lidmaatschap wordt verkregen
door schriftelijke aanmelding bij
het bestuur.

Art. 8
Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging aan het
bestuur en wel met ingang van 1
januari daaraanvolgende;
b. royement wegens wanbetaling
krachtens een besluit van het
bestuur op voorstel van de penningmeester;
c. royement wegens handelingen in
strijd met het doel der vereniging krachtens een "besluit van
het bestuur, waarvan beroep mogelijk is op de algemene ledenvergadering;
d. overlijden-

Art. 9
Het bestuur bestaat -uit maximaal
tien personen, te weten:

a.
b.
c.
d.

een voorzitter;
een secretaris;
een penningmeester;
overige leden, onder wie zoveel
mogelijk een vertegenwoordiger
van elk der sub-groepen, bedoeld in artikel 18.

Art.

10

De bestuursleden worden gekozen
door de algemene ledenvergadering
met dien verstande dat
a. de voorzitter elk jaar als zodanig wordt gekozen;
b. de overige bestuursleden worden
gekozen voor de tijd van twee
jaar;
c. de aftredende bestuursleden
terstond herkiesbaar zijn;
d. de gekozen bestuursleden de
verschillende functies, met
uitzondering van die van de

voorzitter, onderling verdelen;
e. het bestuur in vakatures zo mogelijk kandidaten stelt; een eventuele tegenkandidatuur moet
voor de algemene ledenvergadering door tenminste vijf leden
schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend, vergezeld van
een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Art. 11
In een tussentijdse vakature vult
het bestuur zichzelf aan.

Art.

12

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding Van de vereniging en
met de uitvoering van de besluiten
van de algemene ledenvergadering.
Het is bevoegd, ter uitvoering van
zijn taak, over de geldmiddelen van
de vereniging te beschikken.
Het bestuur is voor al zijn be-

stuursdaden verantwoording schuldig
aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur vertegenwoordigt de
vereniging in en buiten rechten.

Art.

13

Het bestuur vergadert zo dikwijls
het dit nodig acht, maar minstens
zes maal per jaar.
Omtrent alle onderwerpen beslist
het bestuur bij meerderheid van

stemmen.
Art. 14
De geldmiddelen der vereniging worden verkregen door:
a. contributies der leden;
b. opbrengst van uitgegeven ge-

schriften;
c. subsidies;
d. donaties;
e. andere baten, waaronder schenkingen, legaten en erfstellingen;
Leden of bestuurders der vereniging

IV

genieten geen andere voordelen uit
de geldmiddelen der vereniging dan
die, welke hun door de algemene
ledenvergadering worden toegestaan.

Art.

15

Éénmaal per jaar wordt voor 1 april
een gewone algemene ledenvergadering gehouden.
De bijeenroeping daartoe moet minstens acht dagen voor de vergadering onder bekendmaking der agenda
door het bestuur schriftelijk ter
kennis van de leden worden ge-

bracht.
Het bestuur brengt in deze vergadering volledig verslag uit en doet
er verantwoording van het in het
laatstverlopen jaar gevoerde beleid.

Art. 16
Het bestuur is bevoegd, zo dikwijls
het zulks nodig oordeelt, een buitengewone algemene ledenvergadering
bijeen te roepen op dezelfde wijze,
als in artikel 15, tweede lid, is
bepaald.
Het bestuur is tot het bijeenroepen
van een buitengewone algemene ledenvergadering verplicht, zodra
minstens tien leden daartoe aan het
bestuur een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek hebben ge-

richt.
Het bijeenroepen van een vergadering, als bedoeld in het vorige lid
moet geschieden binnen veertien dagen, nadat het verzoek bij het bestuur binnenkwam; voor het overige
is het tweede lid van artikel 15
ook hier van toepassing, met dien
verstande, dat de datum der vergadering niet later mag zijn dan een
maand, nadat het verzoek bij het

bestuur binnenkwam.
Art. 17
De algemene ledenvergadering beslist omtrent alle onderwerpen bij

volstrekte meerderheid der uitgestemmen, waarbij ieder lid
één stem heeft, behoudens het bepaalde in hst volgende lid.
Tot het nemen van besluiten, als
bedoeld in de artikelen 20 en 21,
is een meerderheid van tenminste
2/3 van de uitgebrachte stemmen
vereist.
Over zaken wordt mondeling, over
brachte

personen schriftelijk gestemd.
Indien bij stemming over zaken de
stemmen staken, wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
Indien bij stemming over personen
niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, wordt overgegaan
tot een tweede stemming over de
twee personen, die bij de eerste
stemming de meeste stemmen hebben
verkregen. Mochten bij deze stemming de stemmen staken, dan beslist
het lot.

Art. 18
De algemene ledenvergadering kan
voor het vervullen van deeltaken
van de vereniging sub-groepen in-

stellen.
Deze sub-groepen bepalen bun eigen
beleid en voeren dit ook zelf uit,
echter met inachtneming van de terwille van de nodige coördinatie
door het bestuur te geven richtlij-

nen.
Voor de uitoefening van hun taak
zijn zij verantwoording schuldig
aan de algemene ledenvergadering.

Art.

19

Een kascommissie, bestaande uit
twee leden, die niet tot het bestuur behoren en gekozen worden
door de algemene ledenvergadering,
heeft tot taak het financieel beheer te controleren.
De leden van deze commissie treden
beurtelings om do twee jaar af en
zijn terstond herkiesbaar.

V

In een tussentijdse vakature wordt
voorzien door het bestuur*.

Art. 20
Tot wijziging van deze statuten kan
alleen worden besloten in een mede
tot dit doel bijeengeroepen gewone
of buitengewone algemene ledenvergadering.
Van de voorstellen tot statutenwijziging worden de leden minstens
acht dagen voor de datum der in het
eerste lid bedoelde vergadering
schriftelijk in kennis gesteld.
Op wijziging in de statuten, waartoe is besloten, wordt Koninklijke
goedkeuring gevraagd. Wijzigingen
treden niet in werking, voordat de
Koninklijke goedkeuring zal zijn
verkregen.

Art. 21
Tot schorsing van de werkzaamheden
der vereniging of tot haar ontbinding kan slechts worden besloten
door een gewone of buitengewone algemene ledenvergadering op dezelfde
wijze, als in artikel 20 t.a.v. de
statuten is bepaald.
Nadat eon besluit tot ontbinding is
genomen, treedt het bestuur op als
commissie van liquidatie.
De ledenvergadering, die tot ontbinding der vereniging besloot, beslist over de aanwending der bezittingen der vereniging met inachtneming van artikel 1702 van het Burgelijk Wetboek.

Art. 22
Aan deze statuten kan worden toegevoegd een huishoudelijk reglement,
vast te stellen door de algemene
ledenvergadering, waarin alles
wordt geregeld, waarin hij deze
statuten niet is voorzien.
Het huishoudelijk reglement mag
geen bepalingen bevatten, die in
strijd zijn met deze statuten.

Art. 23
In alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het be-

stuur.

In het laatste lid van artikel 21
der statuten wordt artikel 1702 van
het Burgelijk Wetboek genoemd. Alhoewel ieder Nederlander wordt geacht de wet te kennen, mogen we
niet aannemen dat iedereen nu zo
precies weet wat er in dat artikel
staat. Daarom zullen wij het hieronder afdrukken.

Red.
Artikel 1702 van het Burgclijk Wetboek luidt aldus:

Bij de ontbinding van zoodanig zedelijk ligchaam, zijn de overblijvende leden, of wel het laatst
overblijvend lid, verpligt, de
schulden van het ligchaam te voldoen, ten bedrage der baten, en
kunnen zij alleen het voordeelig
slot onderling verdeden, of zich
persoonlijk toeëigenen, en alzoo op
hunne erfgenamen overdragen.
Zij zijn ten opzigte van de oproeping der schuldeisers, het aanzuiveren dor rekening en verantwoording, en het uitbetalen der schulden, aan dezelfde verpligtingen onderworpen als erfgenamen die eene
erfenis onder het voorregt van boe-

delschrijving hebben aanvaard.

Bij gebreke van voldoening aan die
verpligtingen, zijn zij persoonlijk
elk voor het geheel, aansprakelijk
voor de schulden, en dragen zij den
last daarvan op hunne erfgenamen

over.

(onzo vereniging is te beschouwen
als een "zoodanig zedelijk ligchaanj

VI

Huishoudelijk

reglement
Art.

1

De voorzitter is belast met:
a. de leiding van de algemene ledenvergaderingen 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 activerend, stimulerend
en coördinerend optreedt;
Bij gebleken behoefte kan het bestuur een van zijn leden benoemen

tot vice-voorzitter.
Art. 2

De secretaris is belast met;
a. het voeren van de corresponden-

tie;
b. de verzending van de convocaties
voor leden- en bestuursvergaderingen;

c. het opmaken van een zakelijk
d.
e.
f.

cc

h,

verslag van de besluiten van de
onder b. bedoelde vergaderingen;
het bijhouden van de ledenlijst;
het opmaken van het jaarverslag;
het bijhouden van het rooster
van aftreden van de leden van
het bestuur en van de kascommissie ;
het tijdig informeren van de
daarvoor in aanmerking komende
bestuursleden van door hem ontvangen mededelingen en berichten;
de verzorging van een door de
leden te raadplegen documenta-

tieverzameling;
i. de verzorging van het archief.
Art. 3

De penningmeester is belast met;
a. het voeren van het geldelijk beheer van de vereniging;

b. de inning van de contributies,
subsidies en donaties;
c. de betaling van hetgeen door de
vereniging is verschuldigd;
d. het bijhouden van een eenvoudige
duidelijke boekhouding;
e. het opmaken van de rekening van
het afgelopen verenigingsjaar;
f. het opmaken van een concept-begroting over het komende verenigingsjaar.
Art. 4
De voorzitter, de secretaris en de
penningmeester vormen tesamen het
dagelijks bestuur.
In spoedeisende gevallen kan dit
namens het bestuur optreden. Onder
deze omstandigheden genomen besluiten en verrichte handelingen moeten
in de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.

Art. 5
De voorzitter stelt, zoveel mogelijk
in overleg met het bestuur, het
tijdstip van de bestuursvergaderingen vast.
De convocaties met opgave van de te
behandelen onderwerpen worden minstens tien dageh tevoren verzonden,
In spoedeisende gevallen kan deze
termijn worden verkort.
Een bestuursvergadering wordt niet
gehouden als niet tenminste de
helft van het aanta.l bestuursleden
aanwezig is.

Art. 6
Voor het lidmaatschap van de vereniging is een contributie verschuldigd.
De contributie van huisgonoot-leden
bedraagt de helft van de normale

contributie.

Indien mocht blijken dat verhoging
van de contributie noodzakelijk is
wordt het besluit daartoe genomen

VII

in een voor 31 december te houden
buitengewone algemene ledenvergadering.

Art. 7
De contributie moet worden voldaan
binnen drie maanden na de aanvang
van het verenigingsjaar of na de
aanmelding als lid en in dit geval
uiterlijk op 31 december.
Zij, die nalatig zijn hun contributie tijdig te betalen, worden door
de penningmeester éénmaal schriftelijk aangemaand aan hun verplichtingen te voldoen.
Binnen drie maanden na deze aanmaning doet de penningmeester aan het
bestuur het voorstel tot royement
van een lid, dat nalatig is gebleven de contributie te voldoen.

a, sub-groep voor de
b, subT groep voor de
o. sub-groep voor de
d. sub-groep voor de

avifauna;
nestkasten;
excursies;
uitgave van De

Korhaan;
e. sub-groep voor Zuidelijk Flevoland.

Art. 8
De kascommissie is bevoegd voor de
uitoefening van haar taak inzage te
nemen van alle door de penningmeester bij gehouden bescheiden.
De penningmeester verschaft haar
alle gewenste informatie.
De algemene ledenvergadering keurt
de rekening niet goed en verleent
de penningmeester geen decharge
voor zijn beheer, voordat het verslag van de kascommissie is ontvangen.

Art. 9
Personen beneden de leeftijd van 18
jaar, die zich aanmelden als lid
der vereniging, zullen door het bestuur worden geattendeerd op de mogelijkheid zich aan te sluiten bij
een in het ressort van de vereniging gevestigde jeugdorganisatie

voor natuurstudie.
Art.

10

Er bestaan de hieronder genoemde
sub-groepen, als bedoeld in artikel
8 der statuten;

Deze bijlage telt 7 genummerde pagina's. Het omslag ontwerp is van
de heer C.Klomp, Het gedeelte uit
het Burgelijk Wetboek (art. 1702)
is overgenomen uit de editie van
Vermande Zonen, uitgevers te IJmuiden.

Red.

voor tuin- en kamercuttuur

SCHILDERDEN

tulpen, narcissen, crocussen,
hyacinten, paperwhites

SCHILDERU LIJSTEN
-

VERVEN VOOR

HUIS-EN KUNSTSCHILDER

als speciaal geschenk

opgemaakte cnocuspotten
hyacinten op glas
paperwhites op grint
(reeds voorgetrokken; kunnen
direct m het licht gezet worden)

HOBBY-MATERIALEN
BEHANG AUTOLAKKEN

ZONWERING

gmlanghout

Fa wti BRINK BUSSUM
-

RAADHUISSTRAAT 27, TEL. 143 68

VOGELS
LENZEN,

zaad- en vogelhandel
hilvertsweg 115, telefoon 42003, hilversum

EEN BRIL, CONTACT-

ROB SXKCK

ZONNEBRIL OF EEN KUKER

VAN:

FOTO KINO
HILVERSUM

klop&verkade
VLIETWWaO

BUSSUM

TELEFOON

30615

Hl -Fl -STEREO

VEENENDAAL

WAGENINGEN

GESPECIALISEERD IN
REFLEXCAMERA’S
EN TELELENZEN

oogmeting volgens nieuwste methode [na afspraak]
een jaar garantie op uw bril tegen breuk en verlies!!

aangesloten bij alle ziekenfondsen

voor bsse bbemen
kamer- en tuinplanten
bloemisterij

gerard lamaker
boomberglaan7la
telefoon 42963
Hilversum

gijsbrecht van amstelstraat 149, tel. 4 2130 en
groest 136, telefoon 17435, hilversum

al uw natuurboeken,
speciaal op het gebied van

vogels
bij

BOEKHANDE^^LHELMINA
landstraat33b. bussum

breng eens een bezoek aan onze kwekerij

telefoon (02159) 13103

