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Agressieve buizerd
 
 
 
Dat BOOSTen niet altijd zonder risico is, blijkt wel uit de
bijgaande foto.
BOOSTen in SOVON jargon staat voor  “Broedcodes
Ophogen Extra Soorten Tellen”. In dat kader reden
Hanneke en ik op 8 juli naar Friesland, waar ik dit jaar
een aantal atlasblokken op broedvogels inventari
seerde.
In een klein eikenbosje vond ik eerder dit jaar een
bewoonde horst van een buizerd. Hoewel de ouders
toentertijd niet echt blij waren met mijn onaangekon
digde bezoek,  kwam het niet tot een confrontatie. Nu
stond er echter aan beide kanten van het bosje een
bordje in de berm: “Pas op, agressieve Buizerd!!”  Een
verontrustende boodschap zo op het rustige Friese
platteland en nog wel in duidelijk Nederlands. Blijk
baar had de buizerd  passerende fietsers (veel meer
komt hier niet langs) aangevallen. Met gevaar voor
eigen leven heb ik snel wat foto’s gemaakt. 
 

Toen ik de volgende dag deze foto opstuurde naar
SOVON, kreeg ik meteen een reactie van Jouke Al
tenburg:  “Die buizerd had vorig jaar mijn toenmalige
collega Joachim van der Valk (what's in a name) in
de kuif”. Gelukkig hebben Hanneke en ik geen kuif en
bleven we ongedeerd.
 
Piet Schermerhorn
 
Deventer, 09-07-2015
 
 

Van de redactie
 
Hallo allemaal
 
Ik wil dit artikeltje graag beginnen met jullie allemaal
te bedanken voor de positieve reacties die we heb
ben gekregen op ons flitsende nieuwe magazine.
Allemaal lovende woorden. Het enige puntje van
kritiek dat we hoorden, was dat er wel iets meer foto’s
bij de artikelen kunnen. Als jullie meer “hoogwaardi
ge” foto’s aanleveren, worden die vast geplaatst.
In deze IJsvogel nemen we nogmaals afscheid van
Jaap Kloezeman. Marcel heeft in overleg met de
donderdagploeg een in memoriam geschreven.
Annie Kloezeman bedankt ons voor al onze blijken
van medeleven. En ook Jaap heeft ons een bijdrage
voor deze en een volgende IJsvogel nagelaten op zijn
eigen Keepse wijze.
Verder wil ik hier Noor bedanken voor al haar inzet bij
het verspreiden van de IJsvogel gedurende de laatste
jaren. Rennie gaat die taak overnemen en ik wens
hem hierbij ook vast veel succes. Noor heeft meteen
de frankeermachine verruild voor het toetsenbord en
ons getrakteerd op een artikel over wat je zoal tegen
komt als je er maar een oor en oog voor hebt. Nu ben
ik bij de columnisten beland,  zowel Jan Jaap als Piet
laten weer van zich horen. Waarbij J.J. het heeft over
de problemen van een vogelfotograaf en dan is het
natuurlijk duidelijk dat misbaksels nooit liggen aan de
fotograaf maar altijd aan de apparatuur of aan de
omstandigheden. Piet heeft het over een agressieve
Buizerd en over een heel plaatsgetrouwe Tureluur.Ook
is er bij het bezoekerscentrum in Den Nul een nieuw
bouwwerk verrezen. De donderdagploeg heeft de
Huiszwaluwtil gebouwd die begin oktober is ge
plaatst, Wim doet hiervan verslag. Nu maar hopen
dat de huiszwaluwen hem weten te vinden volgend
voorjaar.In oktober was er ook weer het oogstfeest bij
de Ulebelt. We hebben ons goed geprofileerd o.a.
doordat de jeugd bij ons in de kraam aan het werk
kon met het maken van voederplanken en pinda
kaaspothouders. Aan het eind van de middag waren
we helemaal uitverkocht, een geslaagde actie!
Tijdens de afgelopen vergadering in november is er
besloten om met het eerstvolgende VWG  voorjaars
weekend van de naar Groningen  te gaan en wel in
de buurt van het Zuid Laardermeer. In de nieuwsbrief
zal alle informatie nog volgen.
Nu was ik bijna de Junior Vogelclub vergeten. En Jetze
heeft nog wel zo zijn best gedaan om een stukje te
schrijven over een dagje vissen in de Schipbeek. Eén
van de ouders heeft foto’s gemaakt zodat we in tekst
en via de foto’s kunnen genieten van de avonturen
van de club.
 
Veel plezier allemaal met het lezen van jullie nieuwe
IJsvogel, we hebben er weer ons best op gedaan.
 
De redactie
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Al 25 jaar Fleurop lid in Gorssel
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Allicht blauw,
Een Pimpelmeesje uit Heerhugowaard,
was beslist voor geen “kleintje” vervaard.
Hij hield zijn naam volop in ere,
ook gezien de kleur van z’n veren.
Maar dat ging met veel glaasjes gepaard.
 
Keep

Jaap Kloezeman 1938 - 2015

In memoriam Jaap Kloezeman
 
Toen ik begin augustus naar het ziekenhuis ging om Jaap te bezoeken, zat hij samen met zijn vrouw bij het
raam naar buiten te kijken. Het gesprek ging al snel niet meer over medische zaken maar over het uizicht op
de Douwelerkolk en natuurlijk over de vogels die her en der opdoken en over de naderende vogeltrek. Ja…
dat gaat allemaal gewoon door,  zei Jaap wat in zichzelf gekeerd. Jaap was zich ook in de maanden
daarvoor al vaak bewust van zijn naderende afscheid, dat kon je merken aan een losse opmerking op
donderdagochtend als:  neem jij mijn sleutels maar van de schuur, ik kom hier toch niet meer. Een periode
ook waarin hij leefde tussen hoop en vrees, want twee weken later vroeg hij dan die sleutels weer terug. 
Maar op 19 augustus werd zijn vrees werkelijkheid en moesten ook wij, als vogelwerkgroep, afscheid nemen
van een op veel terreinen actief lid en vooral van een door iedereen gewaardeerd lid. Jaap heeft veel gedaan
voor onze vogelwerkgroep. Voor het ooievaarsdorp en alles wat daar bij kwam kijken, de Steenuilen in en
rond Schalkhaar, het vogelnestkastproject Frieswijk, allerlei activiteiten op de Ulebelt, de spitsvondige en
humoristische bijdragen aan de IJsvogel onder zijn alias “Keep” en ga zo maar door. Ook als lid van de
donderdagploeg heeft hij vele jaren meegedraaid. Afgelopen donderdag hadden we het nog over de
creatieve oplossingen die hij dan bedacht en over zijn nauwkeurige manier van werken waar het vakman
schap als vanzelfsprekend vanaf straalde. Ondertussen hield hij dan goed in de gaten waar alles bleef en
of alles wel weer op de goede plek teruggehangen werd. En anders zei hij er wel wat van hoor!  Overal was
Jaap een graag gezien persoon. Zijn humor, anekdotes, originele verhalen en vertellingen waren bijzonder
en werkten vaak flink op de lachspieren maar het ging nooit ten koste van anderen. Iedere keer als we ver
zamelden bij de landbouwschool of bij het Postiljon motel  voor een excursie of een weekend  weg, was ik
blij als hij er ook was: Hé, leuk, Jaap is er ook bij, gezellig. Ik denk dat  velen  van jullie dat wel herkennen.
Maar het gaat helaas niet meer gebeuren. We zullen hem missen maar moeten het ermee doen, er zit niets
anders op…
 
Marcel Hutten, mede namens de donderdagploeg
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Jeugd IJsvogel
Vis excursie aan de Schipbeek
 
Op 10 oktober gingen we met z’n allen naar de
Schipbeek een nieuw aangelegd riviertje, we gingen
vissen vangen.        
Het enige nadeel was dat het super koud was toen
we daar aan kwamen, het was dan ook ‘s ochtends
rond 9 uur. We gingen daarom ook voor dat we uitleg
kregen eerst even een stukje rennen.
Een paar minuten later konden we beginnen. We
vingen al snel een stuk of 10 vissen. Toen we zo’n
beetje alle vissen hadden weg gejaagd gingen we
wat andere plekjes zoeken. Toen iedereen een nieuw
plekje had gevonden gebeurde er weer iets, Niek viel
in het water. Hij was zo nat dat hij beter naar huis kon,
maar hij wilde heel graag blijven dus hebben we z’n
vader gebeld of hij droge kleren wilde meenemen.
Volgens mij heeft Zijne’s vader ook alle foto´s ge
maakt. Verder was het een leuke ochtend en we

hebben bijna 200 vissen gevangen.
 
De vangst:

Riviergrondel (47) - Baars (5) - Driedoornige stekel
baars (73) - Tiendoornige stekelbaars (17) - Kleine
modderkruiper (16) - Bermpje (16) - Bittervoorn (100+)
- Marmergrondel (89) - Zeelt (14) - Vetje (5) - Brasem
of Kolblei (klein broed) (300+) - Gevlekte Amerikaanse
Rivierkreeft (3) Chinese Wolhandkrab (rugschild) (1)
 
 Geschreven door: Jetze ( lid vogelclub)
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Plaatsen zwaluwtil infocen
trum Den Nul
Lang gewacht, toch weggegeven.
 
Er zijn mensen die geen zwaluwnest aan de gevel
willen hebben vanwege de rommel die dat geeft.
Daarom dachten wij van de donderdagploeg: we
maken een zwaluwtil en plaatsen die in de uiterwaar
den bij de oude ijsbaan. Idee van Klaas.
Na overleg met bestuur zijn we aan de slag gegaan:
ontwerp maken, materiaal bestellen en aan het werk.
Na veel zagen, schuren, schilderen, schroeven en
nestkastjes maken, bleek dat we geen toestemming
kregen om de zwaluwtil te plaatsen langs de IJssel.
In overleg met bestuur hebben we hem toch maar

afgemaakt en gingen we op zoek naar een andere
plaats.
De Ulebelt, speeltuin Zandweerd, Waterzuivering
werden genoemd maar na overleg tussen ons be
stuur en Infocentrum Den Nul mochten we de til daar
plaatsen. We moesten  echter wel zelf toestemming
aan de gemeente Olst-Wijhe vragen. Na veel overleg
tussen Henk en de gemeenteambtenaar kregen we
toestemming  om de zwaluwtil zonder bouwvergun
ning te plaatsen.
Na overleg met Anja Nijssen en Mies Karrenbeld van
het Infocentrum  werd de plaats bepaald en konden
we dus eindelijk op zaterdag  10 okt. de zwaluwtil
plaatsen.
 
Namens de donderdagploeg:    Wim Visser
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Excursie Lauwersmeer 15
augustus
Baardmannetjes, vliegende wortels  en een 
streepjescode
 
Op zaterdagmorgen 15 augustus vertrekken we om
7 uur voor deze  inmiddels klassieke midzomerexcur
sie. Het miezert  lichtjes maar het klaart al op in het
westen. We zijn met twaalf  mensen en kunnen dus
precies met drie volle auto’s rijden. Het weer blijft wat
grijs met onderweg soms een spatje. Maar als het zo
zal blijven, is het prima weer voor ons. Tegen half elf
komen we aan bij ons eerste excursiepunt net buiten
Zoutkamp. We zijn de auto nog niet uit om de akker
af te speuren, als we de prachtige roep van de
Goudplevieren horen. Een groepje van een stuk of
tien vliegt over ons heen. “De eersten zijn al terug!” En
niet veel later ook een groepje Toendrarietganzen,
ook al zo vroeg terug. “Dat duidt op een strenge
winter” luiden de profetische woorden van Ab en
Ronald. Vooralsnog is daar gelukkig niets van te

merken. Het is een aangename 20 graden en droog.
We blijven een flinke tijd op deze plek staan kijken
want we zien steeds meer vogels langskomen. Een
groepje Watersnippen vliegt met regelmaat over en
de blaffende Brandganzen en gakkende Grauwe
ganzen wedijveren om aandacht. Maar onze aan
dacht verlegt zich naar een Slechtvalk die als een
vorst op een paal zit en mooi blijft zitten. Alle telesco
pen komen tevoorschijn. Als we echt alles gezien
hebben en de eerste koffie gedronken is, rijden we
door naar het Jaap Deensgat en vogelkijkhut. We
rijden nog niet of we zien een blauwe vorm Sneeuw
gans tussen de Brandganzen zitten, heel dichtbij de
auto. Wat een verrassing!
In het Jaap Deensgat, naast alle ganzen, een grote
groep Lepelaars en een flinke pluk Casarca’s. Altijd
leuk om te zien, en voor de nog niet zo goede voge
laars onder de aanwezigen, ook zo lekker herken
baar. De diverse kleine steltlopers zijn dan wat je
noemt ‘een brug te ver’.  Zeker als ze ook nog eens
wat verder op het water zitten. Langs het pad naar

de kijkhut  zien we een hele rand bloeiende parnassia
en heel veel  uitgebloeide moeraswespenorchis. Dit
is niet alleen een vogelparadijs maar ook een bloe
menparadijs. Bij het kijkscherm zien we drie jonge
Bruine kiekendieven met hun gouden lokken op de
kop. Eén zit er lekker op een tak of stevige rietstengel.
De twee anderen buitelen en spelen samen tot ze
ineens op de kop van hun broer of zus duiken en deze
van de tak duwen. De mannen onder ons stellen dat
het dus alleen maar drie vrouwen kunnen zijn want
“die trekken elkaar altijd  aan de haren”. De vrouwen
zijn het daar natuurlijk niet mee eens: alleen mannen
vechten met elkaar om de beste plek. Zucht, we zullen
het nooit weten.
In het riet  het geschreeuw van een Waterral en het
‘geping-ping’  van de Baardmannetjes. We horen ze
wel maar krijgen ze niet te zien. Overal zien we Boe
renzwaluwen vliegen. De jongen ervan blijven ge
woon zitten op de rand van het scherm naar de hut.
We kunnen ze aaien als we zouden willen. In de hut
spieden en speuren we door. De steltlopers en een

Steenloper

Visdief

Boerenzwaluw

den zijn vanaf hier beter zichtbaar. We zien ook een
aantal Reuzensterns, vanwege hun grote oranjerode
snavel ook wel de Vliegende wortel genoemd. Als we
de hut weer verlaten, schijnt er een zwak zonnetje. We
rijden door naar de haven, in de bermen nog volop
bloeiende bloemen die hier veel groter zijn dan bij
ons vanwege de rijke zeeklei waar ze op groeien.
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In de haven zien we niet zoveel bijzonders behalve
het gekir van de jagende Visdieven. En een viertal
Steenlopers die op een meter of twee afstand van ons
heen-en-weer paradeert zodat de fotografen ook
weer aan hun trekken komen.
Het is ruim na lunchtijd en dus tijd om een visje te
gaan happen. Dat hoort bij deze excursie.
Dan op naar het laatste excursiedoel, Ezumakeeg. Dit
is een gebied met slikken dat bekend staat om  zijn
rijkdom aan vogels in de trektijd, vooral ook zijn rijk
dom aan steltlopers. En dat zien we dan ook. In de
eerste plaats omdat er heel veel, vooral ook buiten
landse vogelaars, staan te kijken. In de tweede plaats
omdat de slikken vol met vogels zitten. Kieviten, Kluten,
Kemphanen, Kleine strandlopers, Bontbekplevieren,
Goudplevieren, teveel om op te noemen. En als
slagroom op de taart ook nog de Gestreepte Strand
loper met zijn streepjescode op de borst én het
Baardmannetje.
Een waardige afsluiting van een prachtige excursie
met  “voor ieder wat wils” waar we minimaal 74
soorten vogels gehoord en gezien hebben. Voor
herhaling vatbaar.
 
Tineke Hirschler  Foto's: Ab Winkelman

Krombekstrandloper

Vijf gekke feiten over
broeden
In mei leggen alle vogels een ei, zo wil het gezegde.
Maar waar is het niet. Er zijn vroege en late eieren. En
er is meer opmerkelijks met vogels aan de hand tij
dens het broedseizoen.
 
Na een paar weken zelf al broeden
 
Nauwelijks uit het ei en dan zelf al broeden na amper
6 weken! Verschillende soorten uit de kwartelfamilie
presteren dit. Het is onvoorstelbaar. De hoogste leef
tijd om met broeden te beginnen kennen de grote
Albatrossen: tussen 6 en 10 jaar. De gemiddelde
zangvogel bij ons in de tuin broedt als hij één jaar is.
 
3 procent van de vogelmannen heeft een penis

 
Bij 97% van de mannetjes vogels komt sperma tijdens
de voortplanting uit de cloaca. Dat is een multifunc
tionele opening waarin de afvoerkanalen voor urine,
ontlasting en sperma uitkomen. Vogels hebben geen
uitwendige geslachtsdelen. Dat zou ook extra risico’s
met zich mee brengen; ze raken makkelijk bescha
digd en leveren bij zwemmen of vliegen ongewenste
weerstand op.
 
Als je je ei kwijt moet …..
 
Normaal gesproken hebben vogels een nest ge
bouwd voordat het vrouwtje er eieren in legt. Wel zo
handig. Veel vogels doen dat bij zonsopkomst. Dan
zijn ze het ei kwijt en kunnen ze opgelucht voedsel
gaan zoeken. Maar het gaat ook wel eens mis, bij
voorbeeld als een nest wordt vernield. Het vrouwtje
kan dan zo omhoog zitten met haar ei, dat ze het toch
moet leggen. Vaak zomaar ergens, op een grasveld
je of een grinddakje. Met zo’n ei gebeurt verder niets;
daar wordt niet op gebroed.
 
Een ei van 12 kilo
 
Het grootste ei dat ooit werd gelegd, was van een
Reuzenstruisvogel die voorkwam op Madagaskar, 12
kilo. Het ei van onze huidige Struisvogel weegt onge
veer 1,5 kilo. Het duurt 3 kwartier om zo’n ei hard te
koken! Het grootste ei van een Nederlandse vogel is
dat van de Knobbelzwaan: 300 gram.
 
Eitand, bevrijdingsspier, luchtkamer
 
Om uit een ei te komen heb je gereedschap nodig.
De eitand is een scherp uitsteeksel aan de snavel en
een speciale bevrijdingsspier zit aan de achterkant
van de schedel van een ongeboren kuiken. Wanneer
het jong klaar is om uit te komen, drukt het zichzelf
naar de stompe kant van het ei, want daar is een
ruimte met lucht ontstaan: de luchtkamer. Het jong
kraakt de schaal met de eitand – en de kracht van
de bevrijdingsspier - en gebruikt zijn poten om zich in
het ei rond te draaien, waardoor scheurtjes in de
schaal ontstaan. Meestal doet een jong wel een paar
uur over het uitkomen. De eitand valt na een paar
dagen van de snavel.
 
Bron: Vogelbescherming
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Gekleurringde Tureluur weer terug op de Bolwerksweide
 
Even terug in de tijd: Op 23 maart 2013 ontdek ik in het grasland ten zuiden van de A1 brug (ter hoogte van
de Yperenplas) een Tureluur met een breed scala aan kleurringen om de rechterpoot. Na enig getuur weet
ik de code te ontcijferen: een zwarte ring rond het bovenloopbeen en drie ringen om het onderloopbeen:
van boven naar beneden geel, lichtgroen en rood. In professioneel jargon heet dat dan N/YLR, of te wel
Noir/Yellow-Lime-Red.  Waarom hierbij Frans en Engels gecombineerd worden, begrijp  ik ook niet. 
De dag daarop weet ik de vogel weer te traceren.  Nu foeragerend in een groepje van zeven soortgenoten
op het grasland ten noorden van de A1 brug. In de dagen hierna lijkt de vogel gevlogen, maar het tegendeel
blijkt later want op 16 juni weet Annelies van Klinken de vogel  weer terug te vinden en te fotograferen, nog
steeds aanwezig op de Bolwerksweiden. Alarmerend, dus waarschijnlijk met jongen.
De vogel blijkt trouw te zijn aan zijn broedplaats bij Deventer want het jaar daarop wordt hij opnieuw gesig
naleerd (07 maart 2014; Holmer Vonk). En ook dit jaar is dezelfde  vogel weer hier waargenomen (03 april
2015; Harm Schoten).
 
Ik doop deze tureluur voor het schrijversgemak nu  even “Tringa” en neem aan dat het om een “zij” gaat,
hoewel het geslacht bij ringen niet bepaald kon worden. 
Aan de hand van de kleurcombinatie kom ik er via een lange omweg achter dat Tringa deel uitmaakt van
een Spaans steltloperonderzoek, het “shorebirds monitoring program” in Galicia. Op 26 februari werd zij
gevangen bij Fianteira en van al deze mooie kleurringen voorzien. Fianteira ligt in de baai van Pontevedra,
in het noordwesten van Spanje, niet ver van de grens met Portugal. Op het moment van ringen werd haar
leeftijd geschat op 6 jaar. Tringa moet nu dus al in haar tiende jaar zijn.  Als we haar levensloop aan de hand
van terugmeldingen analyseren, valt op dat ze niet alleen trouw is aan het broedgebied bij Deventer, maar
ook aan het overwinteringsgebied.  Daar wordt zij zo frequent waargenomen, dat we mogen aannemen dat
ze er de hele winter verblijft. Van doortrek naar Afrika is duidelijk geen sprake. De eerste aankomstdatum in
Fiantreira ligt elk jaar in juli.  In 2012 was Tringa al heel vroeg terug in Spanje (08 juli). Blijkbaar was het
broedseizoen toen niet goed verlopen en is ze vervroegd teruggevlogen naar Spanje; gedesillusioneerd  over
het mislukken van haar broedsel en wat moet je dan nog in Nederland zoeken... Tringa blijft steeds tot in de
tweede helft van februari in het overwinteringsgebied. Gemiddeld  verblijft zij dus zo’n zeven maanden in
Spanje, daar kunnen onze pensionado’s nog een voorbeeld aan nemen. In 2014 zien we dat er slechts  een
week zit tussen de laatste waarneming in Spanje en de aankomstdatum bij Deventer. Met een te overbruggen
afstand van hemelsbreed 1565 kilometer betekent dat stevig doorvliegen, temeer daar steltlopers vaak de
kustlijn of een rivier volgen en dus meer kilometers maken. 
 

Het gemiddelde verblijf van Tringa in het broed
gebied komt goed overeen met de statistieken
uit ons werkgebied. Hoewel de allereersten al in
januari/februari arriveren, komt de hoofdmoot in
maart aan. De meeste tureluurs vertrekken vervol
gens weer in juli. Vanaf eind juli worden alleen
nog maar juvenielen waargenomen, die soms tot
in september blijven hangen.
 
Mensen die het Spaans een beetje beheersen

kunnen meer informatie over dit ringprogramma verkrijgen via de volgende site:  grupodeanelamentoand
urinha.blogspot.com
Mocht iemand nu met extra aandacht tureluurs gaan bekijken en Tringa terugvinden dan gaarne een
melding aan: antoniofcordeiro@hotmail.com
 
Piet Schermerhorn
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Nét niet, het leven van een vogelfotograaf

Als vogelaar heb je altijd te maken met vogels die maar niet stil willen zitten. De 
vraag: wat vloog daar nou? komt bij menig vogelaar veelvuldig voorbij. Als 
beginneling heb je er meer last van dan als expert.
Zoals jullie misschien wel weten, ben ik ook fotograaf van vogels. Ik heb een jaar of 
twee geleden mijn bankrekening ingeleverd voor zo'n joekel van een lens met camera
erbij. Heerlijk om op een paar vaste plekjes rondom Den Helder een paar uurtjes te 
staan en te wachten of er iets moois voor de lens komt. Vaak is dat geen probleem en
komen de vogels vanzelf tevoorschijn of langs vliegen. Maar dan zijn we er nog lang 
niet. De vogels moeten ook nog eens mooi op de foto komen. Mooi belicht, 
megascherp en precies daar waar ik ze hebben wil. En daar begint de ellende voor 
mij.
A: vogels zitten eigenlijk nooit waar ik ze hebben wil
B: veel zon betekent vaak overbelichte foto's of exemplaren met enorm veel contrast
C: probeer die bewegende gevalletjes maar eens scherp te krijgen.

Neem het voorbeeld hiernaast. Dit is een Grote karekiet. Op geluid
heel herkenbaar door de grote, harde uithalen die andere
rietvogels niet hebben. Nu komt het probleem: ze zitten vrijwel
altijd achter in de rietkraag. Zo ook hier. Je kunt zeggen dat het
een heel mooi plaatje van wat riet is maar de vogel midden
achterin had ik toch graag scherp gehad en niet het riet.

Bij de foto van de Grote karekiet is tenminste in het riet nog enige
scherpte te vinden. Op de foto hier links is er van enige scherpte

geen sprake. Voor wie het weten
wil: het is een Europese kanarie,
maar dan wel perfect uit focus.
Onlangs zaten er drie van deze mooie vogeltjes vlak 
bij mijn huis in Den Helder en aangezien deze soort 
hoog op mijn schaamlijst stond, ben ik er zo spoedig 
mogelijk heen geweest. En het blijkt dat mijn camera
in een wat donker wordende omgeving moeite heeft 
met het scherpstellen. Maar wees gerust, naast deze 
heb ik ook nog enkele heel mooie, scherpe foto's 
kunnen maken.

De twee bovenstaande “ongelukjes” komen gelukkig niet zo heel
vaak voor en de schuldige is vaak de fotoapparatuur. Maar zoals
ik al eerder meldde, is het fotograferen van vogels meer dan
alleen maar klikken. Vogels zitten nooit stil en zeker vaak niet op
de plek waar ik ze wil hebben. Het komt met grote regelmaat
voor dat de objecten op de foto's gewoonweg de verkeerde kant
op kijken. En een foto van het achterhoofd kan maar weinig
mensen bekoren.
Ach ja, Sperweruil, kijk mij maar niet aan hoor, als je niet wilt.
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Bovenstaande Blauwe kiekendief en onderstaande Rietgors zijn allebei op zich goede 
foto's. Mooi scherp en goed belicht. Maar dan zien we dat bij beide vogels een veer 
uitsteekt. Zelf kan ik hier niet goed tegen en gooi ik foto's als deze vaak weg. Ik weet 
wel dat vogels veren hebben, maar als ze zo raar staan, vind ik ze erg storend.

Als afsluiter heb ik nog eentje waar ik zelf wel een beetje om
lachen moet. Vorig jaar heb ik het genoegen gehad om van
dichtbij een Koereiger te kunnen fotograferen. In een weiland in
de Mastenbroekerpolder bij Kampen liep een exemplaar in een
weiland vol koeien. Perfect scenario zou je denken. Totdat de
koeien het in hun bol kregen en plots vlak voor mij aan de
andere kant van de sloot poolshoogte kwamen nemen wat ik
allemaal aan het doen was. Een enorm voordeel: het
koereigertje kwam daardoor ook vlak voor mij foerageren.
Tja, ik wou wel een koereiger met koe op de plaat zetten maar
dit is wel weer wat overdreven.

Zo zie je maar: het leven van een vogelfotograaf is zo gemakkelijk nog niet!!!! 
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de vogelmuziek aanbrengen. We rijden ons vaste
terrein op en wat zien we daar: een Harley met een
tentje. Wat een leuke verrassing, Jan is ook gekomen!
We vieren dit in het zonnetje met bier, worst en kaas
en kletsen een poosje heerlijk bij. Aan het einde van
de middag wordt de benodigde warme prak klaar
gemaakt en in de tussentijd komt ook de B+Bafdeling
op de camping aan. We genieten tot een uur of
negen, half tien van koffie en sterke verhalen. Wan
neer het buiten te koud wordt, gaat de B+Bgroep
terug naar hun warme bedden in Cocksdorp en de
campinggasten kruipen lekker  knus bij elkaar in de
enige camper die mee is. Het past precies met zijn
vijven in één camper, we hebben allemaal een zit
plaats en de sterke verhalen o.i.v. de nodige alcohol
houden nog een poosje aan. We lossen ook en
passant alle problemen van de wereld op. Wanneer
het al stil is op de camping breken wij ook maar eens
op en gaan lekker slapen.

De volgende ochtend zijn we niet heel erg vroeg maar
zo rond een uur of acht is de campinggroep wakker
en wordt na een ontbijtje de camping afgezocht naar
vogeltjes. Er zit Heggenmus, Roodborst, Fazant, Merel,
Zanglijster, Waterral en vooral veel Goudhaantjes.
Tegen half tien komt de Cocksdorphelft aan. Ze
hebben onderweg een totaal uitgeputte Tapuit ge
vonden die ze heel goed kunnen bekijken bij Jeroen
in de hand; waarschijnlijk zal deze Tapuit de dag niet
overleven. Jammer maar soms is het niet anders. We
maken nog een rondje over de camping en gaan
dan richting de Tuintjes. Veel eenden op het Renvo
gelveld en in de Tuintjes ook Goudhaantje, Kool- en
Pimpelmees, Geelgors en Roodborsttapuit. Aan het
eind kijken we over het strand en zien daar Steenloper
op de golfbreker en Drieteenstrandloper langs de
waterlijn. Rond het middaguur zijn we terug op de
camping om te lunchen en na de middag rijden we
naar Utopia. Op de parkeerplek staat Geschubde
inktzwam. We lopen binnendijks richting de Schorren
en zien veel steltlopers, ganzen, eenden en meeu
wen. Ook rovers o.a. Bruine kiekendief, Torenvalk en
Smelleken, van die laatste zien we er dit weekend wel
drie. Dan gaan we de dijk over om de Schorren te
bekijken. Er zit een groep van duizenden Goudplevie
ren, verder veel Wulp, Scholekster, Bergeend, Kluut en

Verslag najaarsweekend
Texel 2015
Vrijdagochtend 2 oktober is het weer zover. Iets voor
negen uur komen de andere Texelgangers op de
bekende verzamelplaats aan. Alle bagage wordt
over gepakt, er wordt afscheid genomen van dierba
ren en daar gaan we dan met zijn achten dit jaar op
pad naar Texel. De reis verloopt voorspoedig en net
voor de middag wordt in Den Helder nog een laatste
Texelganger opgepikt. Deze had al kaartjes voor ons
geregeld en we kunnen bijna direct de boot op. Na
een snelle overtocht met veel Kok-, Zilver-, Storm- en
Mantelmeeuwen en een plaspauze gaan we aan de
overkant meteen door naar de Petten waar vooral de
Watersnippen en andere vogels ons al op zitten te
wachten. Na een poos genieten, gaan we verder
naar de Mokbaai. Gelukkig is het net vloed geweest
en zitten alle steltlopers en andere vogels redelijk dicht
tegen de kust. We genieten van o.a. Lepelaar, Berg
eend, Pijlstaart, Torenvalk, Kluut, Goud- en Zilverple
vier in de baai en Baardmannetjes in het riet vóór ons.
We gaan via Den Hoorn de toeristische route het ei
land over en aan de waddenkant genieten we van
nog veel meer vogels. Ook de IJzeren Kaap wordt
aangedaan om te kijken hoe het zit met de Futen die
daar pleisteren in de herfst en winter. En ja hoor, naast
een paar paartjes “gewone” Futen zitten er Geoorde
Fuut en Kuifduiker en een heel stuk verder op zee grote
groepen Eidereenden en de eerste Rotganzen. Van
gebiedje naar gebiedje trekkend gaan we verder het
eiland over tot we aan het eind van de middag in
Cocksdorp zijn. Daar wordt de helft van de groep
afgezet, zij logeren hier in een Bed and Breakfast. Er
wordt nog een boodschapje gedaan en we spreken
af om na het diner op de camping samen te komen
voor koffie en, o.a. vloeibare, versnaperingen. Via de
Noordkust van Texel gaat het verder richting de
Robbenjager. Daar aangekomen blijkt dat er nieuwe
eigenaren op de camping zitten en er is een prachtig
nieuw douche- en toiletgebouw met een “ingebouw
de” Merel die zich tijden het plassen en douchen laat
horen. Aan het einde van het weekend zijn we hem
helemaal zat. Ze moeten maar iets meer variatie in

Rosse Grutto's

Wat zien ik?
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Rotgans. In de Waddenzee net voor de Schorren lijkt
het alsof er een nieuwe zandplaat is ontstaan. Als we
er een scoop op zetten, zien we dat het wel 20.000
Rosse grutto’s zijn, ze staan zo dicht op elkaar dat het
van verre een ondoordringbare massa lijkt. Er komt
op een gegeven moment toch een roofvogel aan en
ja hoor, alles gaat de lucht in. We zien massa’s vogels,
een schitterend gezicht zo enorm veel vogels allemaal
door elkaar, erg imponerend! Na een hele poos ge
nieten, gaat het weer langzaamaan terug langs de
waddenkant richting auto. We genieten van alle
kleine steltlopertjes die zich laten zien. Ineens gaan
alle fotografen heel voorzichtig een schuine dijk af, er
foerageert een Kanoetstrandloper een metertje in de
Waddenzee. De Kanoet vult zijn maag met kleine
kreeftjes die heel deskundig opgepeuzeld worden. Er
worden veel foto’s afgedrukt, zowel van de Kanoet als
van de fotografen. Uiteindelijk komen we bij de auto’s
en vertrekken we richting de IJzeren Kaap waar de
kleine futen zich weer laten zien. We nemen nogmaals
een toeristische route langs een hele rij vogelgebied
jes en komen uiteindelijk weer op de camping aan.
Daar genieten we na van een prachtige vogeldag
op een schitterend eiland, geen bijzondere soorten
maar wel enorme aantallen. Tegen zeven uur gaan
we zoals ieder jaar weer heerlijk eten in de Robben
jager net om de hoek bij de camping. Met een volle
buik rollen we uren later ons bed in.
Op zondagochtend worden we wakker met kwette

rende Roodborst, Heggenmus, Grote bonte specht
Goudhaan en Lijster. Na het ontbijt beginnen we met
het opruimen van de tenten. De Cocksdorp-gangers
pakken ook hun spullen in en komen richting de
camping. Na het betalen van de rekening nemen we
afscheid van Jan die rechtstreeks naar Ruurlo rijdt. De
rest gaat richting de Slufter, waar helemaal achter
aan een Slechtvalk zit. Verder naar voren zitten Berg
eend, Wintertaling, Wilde eend en natuurlijk Wulp,
Goudplevier en Tureluur. We lunchen in de buurt van
de auto’s en gaan verder over het eiland, zigzag
richting de Pont. We genieten volop van tamelijk ge
wone soorten. Aan het eind van de middag komen
we bij de boot aan. We moeten een poosje wachten
en mogen dan tot onze spijt het eiland af. In Den
Helder zetten we Jan Jaap met een hele berg tassen
voor zijn deur af en rijden we richting Deventer. Net
achter Harderwijk stoppen we voor het diner bij een
snackwagen, we komen dus met een volle maag
weer in Deventer aan.
De tellijst sluiten we voor dit weekend af met 111 ver
schillende vogels.
In overleg besluiten we om volgend jaar Vlieland eens
te proberen als najaarsweekend.
Iedereen die mee is geweest, wil ik bedanken voor zijn
of haar inzet om er een heerlijk weekend van te
maken!
 

Goudhaantje

Kanoet

Tekst: Ellen Somhorst   Foto's: Ab Winkelman
 

Vogelen in de tuintjes

Vuurtoren Texel
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Komkommertijd (of: Wie niet ver reist, kan toch veel
zien)
 
Nu doe ik al jaren de verspreiding van de IJsvogel maar er zelf een stukje in schrijven gebeurt niet zo vaak.
Dat wordt wel eens tijd dacht ik. Mijn vakantie zit er al weer even op. Al ga ik dan niet in de eerste plaats voor
het vogelen op reis, dat wil niet zeggen dat ik ze niet zie. Ik had veel  geluk dat er vlak voor de veranda van
ons huisje een paar sparren stonden die erg in trek waren bij de vogels. Sommige gebruikten hem om in te
nestelen zoals de Kramsvogel (met uitvliegend jong) en een paartje Vinken met 2 jongen waar ik zo het nest
van inkeek. Andere soorten vonden er blijkbaar lekkere hapjes, waaronder Groenling, Kuifmees, Zwarte mees,
en een familie Goudhaantje. Ik kon ze allemaal van dichtbij bewonderen. Ook buiten de camping op mijn
wandeltochten kwam ik regelmatig wat leuks tegen, zoals Grauwe klauwier, Zwarte ooievaar, Rode wouw en
Grote lijster met jong.
 
Thuisgekomen was ik blij dat ik dit jaar zo vroeg met vakantie was gegaan want ik werd verwelkomd door de
Gierzwaluwen. Helaas zijn die inmiddels ook weer vertrokken. De laatste die ik zag uitvliegen, was mijn eigen
huisgenoot op 3 augustus, mij eenzaam achterlatend. Ook al is het dan stilletjes ’s avonds in mijn eigen tuin,
er blijft genoeg te genieten over. De vlinderstruiken staan volop in bloei en worden druk bezocht door allerlei
vlinders. Naast atalanta, distelvlinder, citroenvlinder en gehakkelde aurelia, deed er gisteren een heuse ko
ninginnenpage mijn vlinderstruik aan. Met dank aan de moderne techniek kon ik er met mijn smartphone
(die naast me lag) een kiekje van maken.
 
Vandaag ging ik eropuit om groentes te oogsten op de zelfoogsttuin ̀ De Nieuwe Akker` (k wil helemaal geen
reclame maken hoor). Het is daar altijd goed toeven in het open veld. Naast een overvloed aan heerlijke
onbespoten groenten groeien er ook zonnebloemen. Deze zijn erg in trek bij de puttertjes. Gelukkig blijven
er nog genoeg bloemen voor hen over nadat ik er een bos van geplukt heb. Naast het vrolijke gekwebbel
van de Putters viel me ook een ander vogelgeluid op. Het zal toch niet waar zijn? Die heb ik hier nog niet
eerder gezien of gehoord. Even later heb ik ze in het zicht, 2 Boomvalken die rond een groepje bomen en
struiken aan het jagen zijn. Ik kom voorlopig niet meer aan oogsten toe, wat een fantastische vliegshow! Al
kie kie kie roepend buitelen ze door de lucht, vlak over en langs de bomen scherend. Ware luchtacrobaten
zijn het. Bijna zulke goede vliegers als de Gierzwaluw . Als ze er na een hele tijd de brui aan geven, vind ik
mezelf helemaal in de bonen terug…. de sperziebonen dus.
 
Even later fiets ik voldaan naar huis met mijn fietstassen vol lekkers en een bos mooie zonnebloemen. Zo zie
je maar weer je hoeft niet ver van huis  te zijn om mooie dingen te zien. 
 
Noor Postma

Vogelzang  146126 geluiden
 
In de zomer van 2012 meldde de vogelgeluidenverzameling www.xeno-canto.org dat het honderdduizendste
vogelgeluid online was gezet. In oktober 2013 was de website er sinds de oprichting in 2005 in geslaagd een
verzameling aan te leggen van 146126 geluidsopnames die door 1465 vogelliefhebbers uit de hele wereld
zijn aangeleverd.
Gemiddeld worden er per jaar geluiden van 5000 soorten aangeleverd en per dag worden er ongeveer
50000 geluiden opgevraagd. De conclusie mag gerust getrokken worden dat er veel belangstelling is voor
vogelgeluiden en dat de verzameling voorziet in een behoefte. Het Nederlandse initiatief is geboren uit
noodzaak; specialisten uit de biologie, ecologie en ornithologie en makers van veldgidsen zochten een
platform voor overleg. Een openbare website was de oplossing: nu kan er makkelijker informatie ingewonnen
en uitgewisseld worden over determinatie en verspreiding.
De website helpt onderzoekers inzicht verwerven in bijvoorbeeld de diversiteit van de zang van de Roodborst
of stelt onderzoekers in staat conclusies te trekken over “dialecten” onder soortgenoten. Een Geelgors uit
Groningen klinkt anders dan eentje uit Limburg.
Er wordt gewerkt aan een methode om aan de hand van zang een vogel te identificeren. Stelt u zich eens
voor: u loopt door de waterleidingduinen en hoort hoog in een boom een mooie zang. Uw smartphone geeft
vervolgens aan dat het gaat om de gekraagde roodstaart en toont beeld en tekst. Eenvoudiger kan het
haast niet.
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Oogstfeest geslaagd
Traditiegetrouw stond de kraam van onze vogelwerk
groep weer op het oogstfeest, 20 september jl.
Zoals wellicht bekend neemt de vwg deel aan een
aantal activiteiten van de Ulebelt, zoals de jonge
dierendag, nacht van de nacht en het oogstfeest. Als
tegenprestatie mogen wij tegen gereduceerd tarief
vergaderen in de Ulebelt.
Het oogstfeest is een goede manier om onszelf te
presenteren. Een aantal jaren geleden hebben we
de kraam opgepimpt, d.w.z. een mooie achterwand
laten vervaardigen, folderstandaardjes gekocht, een
fatsoenlijk tafelkleed gemaakt enz.
Jan-Jaap Fleurke maakte met zijn vader een electro
spel wat een welkome educatieve toevoeging is. Ook
dit jaar merkten we weer dat ook volwassenen het
leuk vinden hun kennis te testen. Tijdens het oogst
feest maken we ook reclame voor onze vogelcursus
sen en voor de werkgroep jeugd, want er komen heel
veel kinderen met hun ouders af op dit festijn. Mooi
dat er ook een tijdje een jeugdlid in de kraam stond.
De Ulebelt geeft de laatste jaren een thema mee aan

het oogstfeest. Dit jaar was dat voeding. Het electro
spel had dus foto’s van voedsel waar je de bijbeho
rende vogel bij moest zoeken. Samen met Wim Visser
en anderen van de donderdagploeg bedachten we
dat het leuk zou zijn kinderen ter plekke voedertafels
te laten maken. Wim zorgde voor een groot aantal
(voorgezaagde) bouwpakketjes en zodra het oogst
feest was geopend stroomden belangstellenden toe.
Het was een groot succes. Er werd getimmerd, ge
boord en geschroefd. Zeker voor herhaling vatbaar
en weer eens wat anders dan vetbollen maken.
De kraam wordt bemand door een aantal leden van
onze club. Deze zogenaamde kraamheren en
kraamvrouwen doen dat met verve. Het is leuk met
mensen over vogels te praten. Er zijn altijd veel vragen,
bijv. over nestkasten en over vogels die men gezien
heeft.
Kortom, een geslaagde activiteit en mocht je na dit
verhaal ook kraamheer of vrouw willen worden, meld
je dan bij ondergetekende. Dan wordt je de volgende
keer wellicht ook ingeroosterd.
 
Wil Kroon
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Vogels en Zintuigen
 
Schoonheid
 
Kunnen vogels schoonheid ervaren? We weten al
geruime tijd dat het vrouwtje zich niet zomaar over
geeft aan de paring en dat het mannetje zich eerst
moet uitputten in een soms gecompliceerde reeks
handelingen om haar te behagen. Dit ritueel heet de
balts en gaat vooraf aan de paring. Soms bestaat de
balts enkel uit het kunstig fluiten van een lied of het
aanbieden van een hapje voedsel. Gecompliceerder
wordt het al met de ritmische paringsdans zoals bij
de fuut, waarbij mannetje en vrouwtje zij aan zij
achterwaarts door het water “lopen”.
Bij veel soorten beschikken de mannetjes over een
baltskleed dat ze in de ogen van het vrouwtje aan
trekkelijker maakt. Vaak is dat een kwestie van kleur,
en aangezien vogels de kleurrijkste van het dierenrijk
zijn kan dat spectaculaire effecten opleveren. De
Rode rotshaan uit de Andes is daar een goed voor
beeld van. Met zijn knalrode lijf, zwarte vleugeltippen
en staartuiteinde en zilverwitte onderzijde van de
vleugels is hij een schoonheid van het regenwoud. Hij
zoekt een baltsplek uit en de mannen voeren daar
hun balts uit.
In Australië kiest de Satijnblauwe prieelvogel een
baltsplek in de zon om daar in het licht nog beter uit
te komen. Sommige paradijsvogels uit Nieuw-Guinea
en mannequins in Zuid-Amerika gaan verder en ver
wijderen bladeren uit de top van een boom om zo
het zonlicht door te laten waar ze later in zullen
schitteren. Allemaal tekenen die erop wijzen dat vo
gels schoonheid ervaren.
 
Veren
 
Ofschoon er vogels zijn die het niet kunnen, is de vogel
een vogel bij de gratie van zijn vermogen om te vlie
gen. Die vaardigheid dankt hij aan de aanwezigheid
van vleugels. En van veren.
Er zijn drie soorten veren. Het best zichtbaar en verre
weg in de meerderheid zijn de contourveren. Dat zijn
de lange, stevige vleugel- en staartveren en de korte
veren die het gehele lichaam bedekken en die we op
straat of in het bos vinden tijdens de wandeling.
Onder de contourveren, tegen het lichaam aan, lig
gen de donsveren. Die hebben een geweldig isole
rend vermogen en beschermen tegen kou of extreme
hitte. Het zijn precies deze veren die we zo graag als
vulling zien in ons dekbed of in het ski-jack.
Minder bekend is de derde soort veren, de haarveren.
Dat zijn zeer dunne veren die spaarzaam over het hele
lichaam verdeeld zijn, altijd in de omgeving van
contourveren. U ziet ze soms nog zitten  als u een
kippetje uit de verpakking haalt. Haarveren lijken op
haren en zijn bijna nooit zichtbaar. Bij de Vink zijn ze
in de nek te zien en de Haarrugbuulbuul dankt er zijn
naam aan. Bij de Aalscholver bestaat de fraaie kuif
uit haarveren, en bij de Geoorde Dwergalk vormen

haarveren op de kop en spectaculaire tooi die een
rol speelt bij de partnerkeuze.
De functie van deze haarveren is lange tijd ongewis
geweest. Pas in recente onderzoeken is aan het licht
gekomen dat ze een rol spelen bij de tastzin, verge
lijkbaar met de snorharen van een poes.
 
Klaar!
 
De definitie luidt: “een geïntegreerd geheel van
cognitieve, emotionele, somatische en neurologi
sche processen”, en daarmee bedoeld wordt het
orgasme. Er zijn vogels die klaarkomen. Onderzoek bij
de Roodsnavelbuffelwever heeft dat aangetoond.
Deze Afrikaanse wevers hebben een unieke eigen
schap: de mannetjes beschikken over een valse
penis, een 2 cm lange, vingervormige vlezige uitstul
ping die goed zichtbaar wordt als je het vogeltje op
zijn rug legt. Daarmee kunnen ze het vrouwtje danig
te grazen nemen, maar liefst gedurende een half uur.
Het mannetje gaat daarbij woest tekeer terwijl het
vrouwtje stoïcijns en bijna als in trance de “verwenne
rij” ondergaat. In gevangenschap is een wever ook
wel eens aangetroffen op een duif, dus kennelijk heeft
het mannetje wever schik in paren.
In het Max Planck Institut  für Ornitologie bij München
is onderzoek gedaan naar het paargedrag van de
Roodsnavelbufferwever in gevangenschap. Tijdens
het observeren ontdekte een van de medewerkers
dat de wever na afloop, op het hoogtepunt, woest
gedrag vertoonde. Toen hij vervolgens een ander
mannetje in zijn handpalm nam en de genitaliën
gedurende een half uurtje stimuleerde, begon het
vogeltje opeens over het hele lichaam te trillen, met
de vleugels te klapperen en zich vast te grijpen met
de poten om vervolgens te ejaculeren. De Roodsna
velbuffelwever kwam klaar. Een unieke ontdekking in
het dierenrijk die ons nader inzicht geeft in de vraag
waarom dieren zich voortplanten. De beloning van
het orgasme speelt een rol, althans bij de mens en
de wever.

Roodsnavelbuffelwever. Foto van Flickr © Ian N White
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Auteursrechten foto’s
 
Ik wil in het kort wat vertellen over auteursrecht. 
Ik kom nog wel eens tegen dat er foto’s van internet
gehaald worden om te gebruiken op een eigen site,
facebook, twitter of voor bij een artikel. Op foto’s is
auteursrecht van toepassing net als op muziek,
beeldhouwkunst enz. Het is van belang om te weten
als je een foto van internet haalt en deze ergens an
ders plaatst, b.v. jou facebook pagina of artikel voor
de IJsvogel dat je weet of desbetreffende foto daar
gebruikt voor mag worden. Op sommige fotosites
zoals Flickr staat of je een foto vrij mag gebruiken of
niet of een tussenvorm daarvan. Als je het niet zeker
weet foto niet gebruiken! Daarnaast is het aan te
raden om altijd de bron en/of de auteur  van de foto
te vermelden.
Foto’s die je zelf hebt gemaakt mag je natuurlijk
overal plaatsen en mee doen wat je wilt. Een ander
mag dat niet met jouw foto’s zonder jouw
toestemming!
Mocht ik in een artikel voor de IJsvogel een foto te
genkomen die van internet komt en geen bron en/of
een auteur bij staat kan ik deze helaas niet plaatsen
om bovengenoemde reden!
 
Uiteraard zal ik bij de foto’s die je zelf hebt gemaakt
en in de IJsvogel wilt laten plaatsen altijd jouw naam
vermelden!
 
 
Voor meer info over auteursrecht op foto’s:  www.
iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/
 
Harry Dijkerman

Werkgroep cursussen krijgt
een druk jaartje
In 2016 organiseren we als vogelwerkgroep maar liefst
drie vogelcursussen. De jaarcursus die om de drie jaar
gehouden wordt, de tweejaarlijkse overwinterende
vogels en de jaarlijkse beginnerscursus. Meestal is er
geen wintercursus als er een jaarcursus is maar door
allerlei omstandigheden zijn we uit de pas. Het wordt
dus een druk jaartje.
De werkgroep cursussen is een bekend team binnen
de VWG, omdat veel leden via een cursus lid zijn
worden. Ronald Groenink en Wil Kroon zijn er vanaf
het begin bij. Samen met Herman Roelofs legden ze
ca. 30 jaar geleden de basis voor de cursussen. Albert
Winkelman kwam er al snel bij en een aantal jaren
geleden sloot ook Ellen Somhorst zich bij ons aan.
Herman heeft inmiddels om gezondheidsredenen
moeten afhaken. Gerard Bogaert nam zijn plaats in.
Hij zette o.a. de door Herman ontwikkelde cursus om
in een powerpointpresentatie. Helaas heeft ook Ge
rard ons door zijn verhuizing naar Vorden verlaten
maar sinds een paar jaar maakt Jaap Bont deel uit
van het team, zodat we weer met 5 personen zijn.
Jaap is momenteel o.a. bezig de wintercursus op te
pimpen en te voorzien van recenter kaartmateriaal. 
Het is leuk te zien dat er in al die jaren niet zo veel
veranderd is. Er komen nog steeds meer vrouwen dan
mannen op de cursussen af, een van de redenen
waarom onze VWG in vergelijking met andere Vogel
werkgroepen zoveel  vrouwelijke leden heeft. De
cursisten zijn eigenlijk bijna altijd heel enthousiast.
Veel mensen willen graag vogels leren herkennen
maar echt de stap nemen om er zelfstandig op uit te
trekken, doen de meesten niet. Daarom is een aantal
jaren geleden de zogenaamde jaarcursus ontstaan.
We boden de deelnemers van de laatste drie jaarcur
sussen aan  maandelijks met ons op stap te gaan.
Voor cursisten die graag met ons het veld in gaan
maar die (nog) geen lid willen worden een ideale
manier om te leren vogelen. Er is een beginavond
waarin we wat kennis opfrissen en de te bezoeken
gebieden bespreken en er is een afsluitende avond
waarin we o.a. kijken wat we in dat jaar gezien heb
ben.   
We kwamen op het idee omdat er in die tijd voor onze
maandelijkse excursies niet zoveel belangstelling
was. Het cursusteam wilde best een jaar lang met
cursisten op stap maar om dat naast onze eigen
maandelijkse excursie te doen, was wat veel naast al
het tel-, ring- en inventarisatiewerk. De opzet werkt
altijd goed. De cursisten leren leden van de VWG
kennen en er zijn meer ogen om vogels te spotten.
Voor de VWG-leden is het een beetje inschikken. De
excursies zijn een jaar lang min of meer aangepast
want we houden rekening met onze jaarcursisten. Er
zijn bijv. meer excursies in de omgeving maar er zijn
wel altijd een paar verre dagexcursies in het program
ma opgenomen.
Voor cursisten die inmiddels lid geworden zijn, geldt

dat ze net als de andere VWG-leden gratis meegaan.
Wil je echter ook de eerste en laatste avond mee
doen, meld je dan even officieel aan bij ondergete
kende. Dan krijg je een uitnodiging en je betaalt al
leen voor die 2 avonden (€ 20,-). De jaarcursisten
betalen € 60,-.
 
We hopen dat het een mooi cursusjaar wordt met
weer veel enthousiaste deelnemers en wie weet krij
gen we er weer een paar aardige enthousiaste
nieuwe leden bij.
 
Namens Albert Winkelman, Ellen Somhorst, Jaap Bont
en Ronald Groenink,
 
Wil kroon
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Informatie Vogelwerkgroep "De IJsselstreek"
 
Vogelwerkgroep  “De IJsselstreek” is een actieve vrijwilligersorganisatie,
die zich sinds 1967 bezighoudt met de bescherming van vogels in het
IJsselgebied tussen Wijhe en Zutphen.
De activiteiten van de werkgroep bestaan onder meer uit cursussen,
nestkastonderhoud, inventarisaties en tellingen van soorten en
speciale gebiedsinventarisaties.
Maandelijks vindt een ledenbijeenkomst plaats in de Ulebelt,
Maatmansweg 3 7425 NC Deventer (niet in de maanden juli en augustus!).
Ook zijn er maandelijkse excursies.
 
Lid worden:
 
Mail Tineke Hirschler,  vwgijsselstreek@gmail.com
 
Contributie:      Leden  € 14,--
 
ABN-AMRO bank: rekeningnummer IBAN NL28ABNA0470387297
 t.n.v. vogelwerkgroep “De IJsselstreek”
 
 
Contactpersonen:
Informatie ooievaars:                      H. Hietbrink, 0575-491992
WOP onderzoek en
Publicaties o.a. tellingen                 E. Veldhoen, estherveldhoen@gmail.com
Kolonievogels                                   P. Schermerhorn, pschermerhorn@concepts.nl
Steenuilenwerkgroep:                     A. Buijtenhek, anne2205@gmail.com
Kwartelkoning en roofvogels:         W. Gerritse, 0570-591983
Waarnemingen:                              J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14jaar:           M. Hoksberg, 06-24129174
Watervogeltelling:                           E. Somhorst, e.somhorst@hotmail.com
Invulling programma
ledenavond:                                    H. Dijkerman, harry-dijkerman@zonnet.nl
 
Gewonde vogels:                            St. Vogelasiel Noah, Halle, 0314-390027
                                                          E. vd Werf, Kampen, 06-22604478
 
 
Internetsite:            www.vwg-deijsselstreek.nl
Contactadres:       vwgijsselstreek@gmail.com
 
Inleveren kopij voor volgende editie (Nr. 83) van de IJsvogel voor februari 2016 bij Ellen Somhorst.
Tekst zonder opmaak aanleveren in Word!   Foto's liefst in orgineel formaat. Minimaal 2,5 Mb groot.

Waterspreeuw. Foto Elma Vonk
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________________________ Excursies en activiteiten
 
 
 
2 december: Ledenvergadering.  Lezing verzorgd door Harold van de Meer over de Grauwe Kiekendief.
 
12 december: Watervogeltelling. 10.30 uur verzamelen.
 
19 december: Excursie naar de Oostermaet bij Lettele. Halve dag excursie, vertrek 8.00 uur.
 
6 januari: Nieuwjaarsquiz
 
16 januari: Watervogeltelling. 10.30 uur verzamelen
 
23 januari: excursie Maasvlakte en omgeving. Hele dag excursie
 
3 februari: Boerenkoolmovie en Jaarvergadering. Aanvang film 18 uur. Vergadering 20 uur.
 
13 februari: Watervogeltelling. 10.00 uur verzamelen
 
20 februari: Excursie naar de Eempolder. ¾ dag excursie, vertrek 8.00 uur
 
2 maart: Ledenvergadering. Lezing verzorgd door Henri Bouwmeester over de Bonte Vliegenvanger
 
12 maart: Watervogeltelling. 10.00 uur verzamelen
 
26 maart: Excursie naar de Ossewaarden en de Bolwerksweiden. Halve dag wandel excursie, vertrek 8.00 uur
vanaf het IJsselhotel
 
6 april: Ledenvergadering. Lezing verzorgd door Ronald Groenink over Steltlopers
 
15,16 & 17 april Voorjaarsweekend (Verdere informatie volgt nog via nieuwsbrief)
 
16 april: Watervogeltelling. 9.00 uur verzamelen
 
23 april: Excursie naar het Boetelerveld. Halve dag excursie. Vertrek 8 uur.
 
 
Watervogeltelling is altijd met de fiets vanaf de spoorbrug in Deventer naar het het pontje bij Gorssel
 
Aanmelden excursies bij:
 
Ab Winkelman:   06-54687851;   ajw.winkelman@hotmail.com
Ronald Groenink:  06-51095815  ronald.shikra@hetnet.nl
Harry Dijkerman:  06-22379074   harry-dijkerman@zonnet.nl
Bij vervoer per auto wordt de brandstof met de bestuurder verrekend op basis van 0,20 cent per kilometer!
Vertrek excursies bij de voormalige Tropische Landbouwschool, hoek Centuurbaan – Brinkgreverweg.
 
Belangrijk: Voor alle excursies graag tijdig opgeven (tot 2 dagen voor excursie) bij bovenstaande personen.
Vermeld altijd of je beschikt over vervoer, of je wilt rijden en hoeveel personen er mee kunnen of dat je met
iemand anders wilt meerijden.


