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Van de redactie

Hallo allemaal, 

Rond deze tijd is iedereen weer terug van 
de vakantie. Naar ik mag hopen was het een 
vogelrijke en verder natuurrijke, cultuurrijke 
of misschien ook heerlijk thuisrijke vakantie. 
In ieder geval heb ik een heleboel energie 
opgedaan en massa’s, (voor mij nieuwe) 
vogels erbij geleerd. Genoeg om een nieuw 
vogelseizoen aan te kunnen.

Deze nieuwe IJsvogel, zo lekker snel al 
na de vorige, staat weer vol met de nodige 
verslagen van excursies en dingen die de 
voorgaande periode gebeurt zijn. Juffrouw 
Ooievaar laat ook van zich horen. 

De ooievaars die in het voorjaar door le-
den van de VWG in samenwerking met So-
von van een zender zijn voorzien hebben op 
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_be-
schermen/zenderonderzoeken/ooievaar in 
hun eerste verslag laten zien waar ze alle-
maal geweest zijn. Ik ben zelf heel benieuwd 
waar ze de rest van het jaar uithangen en 
waar ze van de winter blijven? Helemaal 
naar Afrika? Volgens welke route? Voor mij 
een verrassing. Ik zie uit naar het volgende 
verslag. Daar zullen we op moeten wachten 
tot het voorjaar. De zenders worden wanneer 
de ooievaars weer langs het OBS komen 
opnieuw afgelezen Als je via de mail geen 
bericht hierover hebt ontvangen, geef je mail 
adres dan even door aan de secretaris dan 
sta je voor de volgende keer zeker op de 
maillijst.

Ik hoorde gisteravond van een van de vwg 
leden dat de ooievaars van het buitenstation 
met zijn alleen een paar dagen weg zijn. Ze 
zijn de laatste jonge ooievaars een stukje op 
weg naar Afrika brengen. Met een dag of wat 
zijn ze weer terug om de hele winter van de 
kuikens bij het OBS te genieten.

Wat staat er dit najaar allemaal op de plan-
ning? Gelijk al het eerste weekend van ok-
tober de Trekvogelpad teldag van birdwatch. 
Zie verder op in dit nummer voor meer infor-
matie. Voor de liefhebbers het weekend erna 
naar Texel. Daarvoor moet je je opgeven bij 
Jacques Blaauw. Wel alles zelf organiseren, 
slaapplaats, tent, eten, vervoer etc. Eind ok-
tober, de 24e is het weer de jaarlijkse Nacht 
van de Nacht. De Overijsselse vogelaars-
dag wordt dit jaar georganiseerd door de 
afdeling Rouveen/Staphorst waarschijnlijk is 
het op zaterdag 21 november in Zwartsluis. 
Hierover volgt nog informatie. Daarnaast 
natuurlijk de maandelijkse excursie en al-
les wat nog meer langs komt aan trekvogels 
en over een tijdje onze wintergasten uit het 
hoge noorden. Het belooft een goed najaar 
te worden.

Veel leesplezier met deze IJsvogel, en 
vergeet niet je antwoord op de raadselvogel 
door te mailen aan Jeroen.

Ellen Somhorst



Tijdens onze Barcherveenexcursie strikten 
we de broer van Loes Wolf, die als introducé 
meekwam, voor het maken van het verslag. 
Vanuit nieuw Zeeland stuurde hij ons de vol-
gende mail, waarvoor onze hartelijke dank.

Waarde medevogelaars in het mooie kik-
kerlandje

 
Dit is dan eindelijk het verslag van een Hol-

landse Nieuw Zeelander over de excursie 
naar het Barcherveen in Drenthe op 13 juni 
met ca. 30 deelnemers.

De trip erheen werden zusje Loes, Jan 
Jaap en ik uitstekend gechauffeerd door 
Marcel. Onderweg werden we door Jan Jaap 
tot in details geïnformeerd over de tekenbe-
ten aan verscheidene delen van Jan Jaap’s 
anatomie en de gevolgen daarvan.  

Bij het Barcherveen aangekomen begon-
nen we met een bezoek aan de nieuwe ob-
servatiehut, die ongeschikt bleek voor onze 
kleine vogelaars vanwege de hoge kijkga-
ten. Door de groten onder ons werd o.a.een 
jonge roodborsttapuit waargenomen, helaas 
lieten de kleurrijke ouders verstek gaan. Op 
de hierna volgende wandeling werden we 
vakkundig begeleid door Gerard en Ronald, 
die, in tegenstelling tot de meeste anderen, 
in camouflage kleding liepen. Hadden wij er 
ook als jagers/soldaten uitgezien dan had-
den we misschien nog meer fauna gezien.

De hoogtepunten van al ons vogelen wa-
ren volgens mij: boomvalk, koekoek, blauw-
borst, geoorde fuut, bruine kiekendief, grau-
we klauwier en bonte vliegenvanger. Maar 
het allermooiste was het zien en horen van 
de wielewaal. Dat deze vogel, die thuis hoort 
in torenhoge bomen, in dit open gebied met 
wat lage bosjes voorkomt, is wonderbaarlijk.

Het zal interessant zijn om te zien hoe het 
hoogveen zich zal ontwikkelen nu een ge-

deelte ervan een hogere waterspiegel zal 
krijgen.

We hadden een mooie warme dag en wa-
ren, nogal zonverbrand, om 17.30 u. bij het 
motel in Deventer terug. Bij deze wil ik alle 
organisatoren heel hartelijk bedanken dat 
ik me bij deze excursie mocht aansluiten. Ik 
had een fantastische dag!

Nu vind ik het, ondanks alle negatieve 
berichten, met de vogelstand in Nederland 
nogal mee vallen. Er wordt, net als in Nieuw 
Zeeland, veel voor vogels gedaan, zoals 
voor ooievaars, weidevogels en het wad enz. 
In de zes weken dat ik in Nederland verbleef, 
heb ik maar liefst 102 verschillende soorten 
vogels gezien! Mijn grote wens om de nach-
tegaal te horen is ook in vervulling gegaan en 
wel bij de Douwelerkolk, op de dag na mijn 
aankomst in Nederland. Ik heb begrepen dat 
voor mijn komst, Gerard bijna dagelijks rap-
port uitbracht aan Loes of de nachtegaal nog 
te horen was.  

In Amsterdam heb ik luidruchtige hals-
bandparkieten gezien. Blijk baar zijn die nu 
ook algemeen in Amstelveen en Den Haag. 
Het zijn agressieve holbewoners met als 
gevolg dat o.a. de spechten wel een moei-
lijke tijd tegemoet zullen gaan. Ik heb ook 
gehoord dat een andere papegaaiensoort 
zich in het Westen aan het vestigen is! Het is 
jammer dat Nederland blijkbaar niets geleerd 
heeft van de slechte Nieuw Zeelandse erva-
ring met geïntroduceerde beesten.

Het gaat u allen goed en hopelijk tot ziens.

Han Troost

Waipu 

Nieuw Zeeland North
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Hoewel ik lid ben van de Vogelwerkgroep 
Amsterdam, kom ik af en toe via mijn vader 
mee met een excursie van de Vogelwerk-
groep De IJsselstreek. Dit keer vertrokken 
we rond 21.00 met drie auto’s en in totaal 
12 mensen richting de Holterberg om achter 
de Nachtzwaluwen aan te gaan. Eenmaal 
aangekomen is het kwart voor 10 en nog net 
niet donker genoeg. Het is wel licht genoeg 
om een paartje Roodborsttapuit te zien zitten, 
ook leuk!

Terwijl iedereen gezellig aan het kletsen is 
horen we nog geen kwartier later ver weg de 
eerste Nachtzwaluw; RRRRRrrrrrrRRRRRR-
rrrrrr etc. Hoewel ver weg toch zeer herken-
baar! Het wordt stil en aangezien het windstil 
is horen we alleen die verre nachtzwaluw en 
andere vogels zoals de Roodborst, Zanglijster 
en Houtsnip. Opeens klinkt er achter ons weer 
dat overduidelijke RRRRRrrrrrrRRRRRRrrrrrr 
etc., maar dit keer een stuk dichterbij! Kunnen 
we hem zien? We speuren de oranje worden-
de lucht en de bomen af, maar niemand krijgt 
het dier in het vizier. Jammer, maar er is nog 
voldoende tijd.

We lopen een stukje verder door de hei en 
terwijl iedereen weer gezellig aan het kletsen 

en lachen is horen we steeds meer Nacht-
zwaluwen. Ondertussen scheren de vleermui-
zen (voornamelijk Laatvliegers die dus vroeg 
vliegen) zo dicht langs ons dat we ze kunnen 
horen vliegen. Wat een mooi gezicht! Daar 
kwamen we echter niet voor en als we opeens 
RRRRRrrrrrrRRRRRRrrrrrr etc. vlakbij horen 
turen we weer gespannen richting de bomen 
in de buurt. Een aantal van ons zien het dier 
wegvliegen en even later horen we hem in de 
verte weer roepen. Jammer! Maar het is pas 
kwart over 10 dus we hebben nog tijd. 

Langzaamaan komt het geluid weer dich-
terbij. We weten allemaal in welke boom deze 
Nachtzwaluw zich moet ophouden maar we 
kunnen hem/haar maar niet vinden. Totdat hij 
wegvliegt en een aantal hem een korte flits in 
het oog krijgen. Niet veel later komt het ge-
luid weer uit dezelfde boom, hoe hij daar weer 
heen is gevlogen terwijl er 12 paar ogen op 
die boom gericht waren, is een raadsel. Pas 
als het dier weer wegvliegt realiseren we ons 
dat hij vol in het zicht op een kale tak had ge-
zeten. Gelukkig zien een aantal het dier weg-
vliegen. Nu maar wachten in de hoop dat hij 
nogmaals deze zangpost wil betrekken.

Terwijl de vleermuizen om ons heen blijven 
vliegen en we ver weg nog meerdere keren 
RRRRRrrrrrrRRRRRRrrrrrr etc. horen, wei-
gert deze Nachtzwaluw weer in ‘onze’ boom 
te gaan zitten. Iets na 11-en wordt het te don-
ker om nog iets te zien en besluiten we dat het 
tijd is om terug te lopen. Niet iedereen heeft 
de Nachtzwaluwen kunnen zien en de men-
sen die ze hebben gezien, hebben een flits 
van een silhouet gezien. Gelukkig zullen we 
het geluid niet snel vergeten; prachtig!

Sanne Hirschler

Excursie Holterberg – Nachtzwaluwen

Nachtzwaluw
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Beste redactie De IJsvogel

Ik las julie verzoek om tekeningen voor de 
IJsvogel.

Welnu, vorig jaar ben ik met mijn partner 
Jantine Schermerhorn met vakantie naar 
Hongarije gegaan. Uiteraard ook het natuur-
resrvaat de Hortobagy bezocht.

Een onvergetelijke ervaring wat vogels 
betreft, met de sakervalk, de grote trap en 
de kwak als hoogtepunten. Nu is het mijn 
gewoonte om in een schetsboek tekeningen 
van mijn reizen te maken. Ik ben tenslotte te-
kenaar/schilder van beroep. 

De tekeningen staan tot jullie beschikking.
In een volgende mail zal ik een paar aqua-

rellen sturen die ik voor de lol gemaakt heb.
overigens, de raadselvogel 3 is volgens mij 
een juveniele drieteenmeeuw. 

groet, 
Hans Stempher.

Kluut met jong
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Het regent, en daar word ik niet echt blij 
van. 11.00 uur bij de voormalige vuilstort op 
het industrieterrein hebben we gisteren met 
een paar vogelaars afgesproken. Een mooie 
afspraak voor een extra excursietje op een 
zondagmorgen in juni, maar dan zou het ei-
genlijk toch niet moeten regenen.

Voor een vogelaar is alle weer weer, dus ik 
krijg geen telefoontje over uit- of afstel. Om 
kwart voor 11 fiets ik dus in de regen richting 
vuilstort.

Precies tegelijkertijd zijn we er alle vier. 
Doel van deze morgenexcursie is de visdief-
jeskolonie op het dak van een grote loods 
ergens op het industrieterrein. Op de voor-
malige stortplaats die inmiddels grondig is 
gesaneerd, is een grote ijzeren damwand ge-
slagen. Er achter is een aarden wal gemaakt 
die inmiddels prachtig is begroeid met een 
wild boeket van bloemen, planten en begin-

nende boompjes. De wal ligt naast een oude 
slenk van de Schipbeek. Jarenlang was dit 
mooie gebiedje onzichtbaar door de grote 
afvalberg. Misschien heeft de wal te maken 
met verontreinigd grondwater, we weten 
het niet precies, maar het voordeel van die 
enorme wand is wel dat we omhoog kunnen 
klimmen en onze telescopen over de ijzeren 
wand kunnen hangen. Zo balancerend op de 
steile aarden wal kunnen we prachtig over 
het hele industrieterrein kijken en dus ook op 
het dak van de loods waar de visdieven broe-
den. Behalve deze visdiefjes zijn er ook kok-
meeuwen neergestreken. Het dak lijkt voor 
de visdieven een ideale biotoop. Behalve de 
in de buurt wonende slechtvalk zullen ze wei-
nig last hebben van vijanden.

Er zitten al verscheidene jonge vogels 
op het dak, ineengedoken in de regen. Ze 
wachten op ouders die hopelijk iets eetbaars 

Visdiefjes en een steile wand



hebben gevonden. Het is lastig te zien of het 
om jonge kokmeeuwen of visdieven gaat tot 
een ouder zich meldt. Er van uitgaande dat 
een kokmeeuw zich niet geroepen voelt een 
jonge visdief te voeren, kunnen we het on-
derscheid tussen kokmeeuwen en visdieven 
zien. Veel visdieven broeden nog volop, hun 
kopjes steken net over de rand. 

De regen blijft gestaag vallen en de schou-
ders beginnen klam aan te voelen. Dit is wel 
een van de merkwaardigste vogelexcursies 
die ik ooit heb meegemaakt. Daar hoog ba-
lancerend op die wal, waarschijnlijk hartstikke 
illegaal, want het terrein is voorzien van een 
deugdelijk hek, (dat gelukkig slechts aan een 
kant is afgesloten), moeten we een vreemde 
indruk maken op die natte zondagmorgen.

In de verte klinken autodeuren. Als ik me 
omdraai zie ik op het belendende industrie-
terrein een aantal mensen met een doos ge-
bak een gebouw binnen gaan. Merkwaardig, 

zouden ze een zondagmorgenfeestje bou-
wen op het industrieterrein? Ik vergeet het 
weer want achter ons maakt een spotvogel 
z’n kenmerkende zaaggeluidje tussen een 
groot aantal imitaties door.

We besluiten de wal aan de andere kant 
af te dalen en nog een rondje te lopen door 
de oude slenk. De industrie is hier rondom 
de groene oase heen gebouwd. Hopelijk 
ontdekken weinig mensen ooit hoe mooi het 
hier is. We lopen vlak langs het gebouw waar 
ik een feestje dacht. “Dierencrematorium”,  
lees ik en de gebaksdoos verandert onmid-
dellijk in het doodsdoosje van een oude kat. 
Het past wel bij deze bijzondere excursie. 

Als we elkaar om 12.00 uur gedag zeggen 
zijn we alle vier tot op de draad toe nat. Ik 
denk aan die jonge vogels daar op het dak. 
Maar hopen dat die jonge veren al wat warm-
te kunnen geven.

Wil Kroon
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In Deventer heeft ook in 2009 een paartje 
slechtvalken gebroed.

De vraag was of het mannetje slechtvalk het-
zelfde mannetje van de afgelopen jaren was?

Bij slechtvalken zijn de mannetjes bedui-
dend kleiner dan hun eega’s. Zij pakken dan 
ook kleinere prooien, vooral spreeuw, terwijl 
het vrouwtje regelmatig met een duif aan komt.

Het mannetje van de afgelopen drie jaar 
had een kleurring met de code Y2 en was 
in 2004 in België als nestjong geringd. Dit 
jaar heeft het mannetje alleen een metalen 
ring en geen kleurring. Zou het een ander 
mannetje zijn? Het gebeurt ook wel  dat een 
kleurring verloren wordt. De metalen ring af-
lezen zou dan uitsluitsel moeten geven, al-
leen bij een gezonde wilde valk valt dat niet 
mee. Natuurlijk is een goede telescoop on-
misbaar, maar de valk moet ook een beetje 
meewerken. Het heeft mij heel wat uren ge-
kost, maar het is uiteindelijk gelukt. De meta-
len ring komt ook uit België en heeft de code 
: H-12817. Van Y2 had ik jaren er voor een 
deel van de metalenring afgelezen en er blij-
ken 4 cijfers over een te komen, dus ga ik er-
van uit dat het Y2 is. Deze ringgegevens  heb 
ik door gegeven aan het vogeltrekstation in 
België , maar de postduif met de bevestiging 
van Y2 is nog niet binnen, zeker gegrepen 
door een slechtvalk.

Het vrouwtje is net als vorig jaar ongeringd 
en het is dus onbekend waar ze vandaan 
komt. Dit jaar hebben ze goed hun best ge-
daan, ze begonnen drie weken eerder en 
hebben drie eieren geproduceerd, die alle 
drie zijn uitgekomen. De jongen werden door 
beide ouders goed gevoerd, zodat ze 22 mei 
door Jan van Dijk geringd konden worden. 
Alle drie de jongen zijn van het mannelijke 
geslacht en kregen een oranje kleurring met 
codes SF, SM en SN. Van dit ringen zijn nog 

opnames gemaakt door een filmploeg van 
het programma: Natuur in de stad! Deze wor-
den dit najaar uitgezonden.

Dat de slechtvalken in de omgeving van 
het nest moeten jagen bleek uit de volgen-
de waarneming. Zaterdag 6 juni , de jongen 
hebben de kast al verlaten en zitten op het 
balkon te wachten op eten, ze zijn nog niet 
uitgevlogen. Dan komt ma uit oostelijke rich-
ting met een duif aangevlogen. Ik zie haar 
van ver al aankomen, de vleugels van de 
duif bungelen er wat ongelukkig onder en 
geven extra weerstand tegen de wind in. De 
slechtvalk heeft er zichtbaar moeite mee, en 
bij de toren gekomen lukt het niet meer om 
voldoende hoogte te krijgen om bij het nest 
te landen. Noodgedwongen moet ze door 
vliegen, maar ze is eigenlijk te moe. Wat 
moet ze doen?  Ze verliest nog meer hoogte 
en dan besluit ze om de duif te laten vallen. 
De duif valt op de Meester de Boerlaan tus-
sen het drukke verkeer en moet als verloren 
beschouwd worden. Zo zie je dat het niet lukt 
om een duif van ver naar het nest te slepen. 
In de winter eten ze de prooi ter plaatse op 
de grond op en hoeft die niet eerst naar de 
toren gesleept te worden.

Foto: 
Edwin Winkel
Een jonge 
s l e c h t v a l k 
heeft een duif 
van moeder 
g e k r e g e n , 

maar kan het gewicht nog niet goed dragen, 
verliest hoogte en belandt in het water, waar 
hij snel de duif los laat en een droog plekje 
op de toren zoekt.

Gerard Bogaert

DE SLECHTVALKEN IN 2009



Deze opgaven was een stuk makkelijker 
dan de vorige en geen van de inzenders 
had er moeite mee om de vogel te herken-
nen als een van de meeuwensoorten. Bij de 
meeuwen is er een duidelijk onderscheid te 
maken in de wat je zou kunnen noemen de 
“grote meeuwen” en de “kleine meeuwen”. 
Bij de grote soorten kun je dan denken aan 
Zilvermeeuw en Mantelmeeuw, vogels met 
een groot lichaam, zwaar gebouwd en met 
een stevige, grote snavel. De kleine soor-
ten omvat o.a Kokmeeuw en Dwergmeeuw, 
kleine sierlijkere vogels met een slanker lijf 
en een dunnere, kleinere snavel. De Storm-
meeuw staat hier qua grootte eigenlijk een 
beetje tussenin.

Als we naar de jizz * van onze raadselvogel 
kijken is het wel duidelijk dat we het moeten 
zoeken in deze laatste groep. Om meeuwen 
te kunnen determineren is het handig als je 
eerst kan bepalen wat de leeftijd van de vo-
gel is en hiervoor is enige kennis van de di-
verse leeftijdsgroepen en de rui wel handig. 
Volwassen meeuwen zijn allen makkelijk te 
herkennen aan de egaal gekleurde boven-
delen en de witte onderdelen maar voor het 
zover is zijn er nog diverse andere kleden te 
herkennen. Bij de “grote meeuwen” duurt het 
4 jaar eer de vogels hun kenmerkende vol-
wassen kleed hebben en voor die tijd, zeker 
de eerste twee jaar, zijn het van die “bruine 
grote vogels” die allemaal zo op elkaar lij-
ken en die menig vogelaar doet besluiten de 
meeuwen maar te laten voor wat  het is. Bij 
de kleinere soorten gaat de ontwikkeling van 
juveniel naar volwassen iets sneller en is de 
vogel adult in zijn 2e of 3e jaar, deze soorten 
lijken dan ook al in hun eerste jaar veel meer 
op een adult. 

Als we weer even naar de foto kijken dan 
zien we dat de vogel boven op de vleugel 
een duidelijke zwarte rand aan de voorkant 
van de buitenvleugel (hand) heeft met een 
geheel zwarte vleugelpunt en dat er ook een 
donkere baan loopt over de binnenvleugel 
(arm) Dit geeft aan dat de vogel nog niet vol-
wassen is aangezien er nog geen sprake is 
van egaal gekleurde bovendelen, de vogel is 
dus in zijn 1e of 2e jaar. 

Juveniele meeuwen ondergaan vrij kort na 
het uitvliegen hun eerste rui, de post-juve-
niele rui. Dit is een gedeeltelijke rui waarbij 
alleen de lichaamsveren van kop en lichaam 
worden vervangen en de vogel bevind zich 
dan in zijn 1e winterkleed. De vleugel- en 
staartpennen worden nog niet geruid, dat 
gebeurd pas in het volgende najaar. Dit be-
tekend dat een meeuw in zijn 1e zomerkleed 
er vaak nogal gesleten uit zal zien en dat de 
tekening bovenop de vleugel er veelal lichter 
en vager uit zal zien. Bij de vogel op de foto 
zien de bovendelen er donker en duidelijk uit 
wat aangeeft dat deze vogel juveniel of in zijn 
1e winterkleed is. Als we dat weten dan zijn er 
diverse soorten die een dergelijk patroon op 
de bovenvleugel bezitten en die dus in aan-
merking komen. Kokmeeuw, Ross’meeuw, 
Dwergmeeuw, Drieteenmeeuw en Vork-
staartmeeuw. Kokmeeuw kunnen we weg-
strepen omdat bij deze soort de tekening op 
de bovenvleugel heel anders is, in plaats van 
een donkere voorrand en punt zit hier een 
duidelijk wit veld dat ook op grote afstand 
goed zichtbaar is. Als we dan naar de kop 
kijken dan zien we een donkere snavel, een 
donkere streep achter het oog (oorvlek) en 
een grotere zwarte vlek in de nek (nekband), 
hierdoor kunnen we ook Ross’meeuw en 
Vorkstaartmeeuw wegstrepen. Ross’meeuw 
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heeft en veel kleinere snavel en geen grote 
oorvlek en nekband, Vorkstaartmeeuw heeft 
juist een meer uitgebreidere bruinige kopkap 
welke op afstand erg donker kan lijken. Blij-
ven over Dwergmeeuw en Drieteenmeeuw 
en als we deze gaan vergelijken is de oplos-
sing al snel gevonden. Juvenielen van deze 
soort hebben beide een donkere nekband 
maar de Dwergmeeuw heeft ook nog een 
donker petje boven op de kop, het zwart op 
de handvleugel is uitgebreider, de snavel is 
wat dunner en fijner en op de achterrand van 
de vleugel, daar waar deze samenkomt met 
het lichaam, bevindt zich een duidelijke don-
kere vlek. Blijft dus alleen juveniel Drieteen-
meeuw over welke eigenlijk altijd meteen te 
herkennen is aan de duidelijke halve nek-
band in combinatie van het vleugelpatroon. 
Echter blijf altijd alert bij meeuwen op afstand 
en in bepaalde lichtomstandigheden want 
dan zijn de grote van de snavel e.d niet te 
beoordelen en komt het aan op de kenmer-
ken van het verenkleed en kunnen bijvoor-

beeld Drieteenmeeuw en Vorkstaartmeeuw 
in juveniel kleed erg op elkaar lijken. Ook 
Dwergmeeuw wordt nogal eens verward met 
Drieteenmeeuw en het komt dan aan op de 
manier van vliegen en het beoordelen van de 
jizz en dat is iets dat alleen door ervaring kan 
worden opgedaan en door de vogels in het 
veld te bekijken. 

4 leden hebben een oplossing doorgege-
ven en allemaal hadden ze het bij het juiste 
eind.

Hierbij ook weer een nieuwe opgave, dus 
doe weer mee en stuur je oplossing op!         

* Jizz = De door grootte, vorm en beweging 
bepaalde algemene indruk van een vogel.

Jeroen Kuipers

De foto van de Drieteenmeeuw is gemaakt 
door Albert Winkelman. 

Nieuwe opgave.
Hierboven staat raadselvogel 4 afgebeeld. Succes en blijf de oplossingen insturen



Dit keer wat minder tijdschriften, maar 
vooral een aantal andere publicaties.

BTO News nr. 281 (maart/april 2009) 
(www.bto.org)

Veel kort nieuws over de lopende projec-
ten waaronder het slechte broedseizoen 
van 2008 voor veel zangvogels. Het inter-
nationale werk neemt sterk toe en de BTO 
heeft daar nu een apart onderzoeksteam 
voor opgericht. Zij zullen zich vooral richten 
op veranderingen in landgebruik in Afrika en 
de invloed daarvan op het Euraziatische-
Afrikaanse vogeltreksysteem. De belangen 
voor een goede broedvogelstand in Europa 
zijn groot. Zo heeft het Britse Breeding Bird 
Survey project aangetoond dat soorten die 
in de meer noordelijke Sahel overwinteren in 
het algemeen vooruitgaan en de soorten die 
zuidelijker gaan in de savanne en tropische 
bossen regio’s, achteruit gaan. Dat zijn con-
clusies die zeker ook voor de Nederlandse 
broedvogels zullen gelden. Het verbaasd mij 
verder niet dat de BTO het boek “Migration 
Ecology of Birds van Ian Newton, tot beste 
Bird Book of the Year 2008, heeft uitgeroe-
pen. Deze pil van bijna 1000 bladzijden be-

vat echt alles wat er 
wereldwijd over vo-
geltrek te weten valt. 
Veel samenvattende 
tabellen, honderden 
grafieken en kaarten 
geven achtergron-
den over oriëntatie, 
aantallen, trekrou-
tes, ecologie, onder-

zoek met moderne technieken etc. De lijst 
van gebruikte wetenschappelijke artikelen is 
gigantisch. 

A Bird’s eye view on flyways (UNEP/CMS 
2009) (http://www.cms.int) 

Dit is een boekje van bijna 70 pagina’s dat 
ik samen met een Nederlandse collega heb 
geschreven en samengesteld in opdracht 
van en voor de Bonn Conventie; het inter-
nationale verdrag voor de bescherming van 
trekvogels. Het geeft in een samenvattende 
stijl een overzicht van trekroutes over de 
wereld en hoe bescherming en beheer kan 
worden geregeld. Het geeft ook wat achter-
gronden over trekvogels, hun economische 
waarde etc. Voor veel achtergrond informatie 
verwijzen wij ook vaak naar het hier boven-
genoemde boek van Ian Newton.

Leuk is dat enkele leden van de VWG o.a. 
Ronald Groenink en Albert Winkelman foto’s 
hebben geleverd die ook voor een deel zijn 

gepubliceerd. Een 
exemplaar is aanwe-
zig bij het secretariaat 
van de VWG en het 
complete boekje is 
gratis te downloaden 
van de website van 
de Bonn Conventie

Limosa 81 nr.4, 2008 (www.nou.nu)

Een uitgebreid verhaal over de steenuilpo-
pulatie in de Betuwe met het resultaat van 18 
jaar onderzoek en ringen. Er was een terug-
vangst van 56-79% van de adulte vogels en 
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Een keuze uit de tijdschriften en andere publicaties 
no. 11: voorjaar/zomer 2009.
door Gerard Boere.
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slechts 6% vesigde zich elders ; een extreme 
plaatstrouw dus die voor mannetjes nog gro-
ter bleek te zijn dan voor vrouwtjes. 

De Grauwe Gans als stadsvogel werd be-
studeerd in het 150 ha grote Westerpark van 
Zoetermeer. Niet verbazingwekkend als je 
weet dat vanaf 1990 Gruawe Ganzen in snel-
trein vaart Nederland hebben gekoloniseerd ; 
in het Westerpark gebeurde dat in 2001 en nu 
broeden er ruim 70 paar. Dat is ook heel goed 
in onze omgeving te zien, met al duizenden 

vogels in begin juli 
in de uiterwaarden. 
De broedparen blij-
ken met gemiddeld 
2,8 jongen per paar 
behoorlijk productief 
en bovendien is de 
overleving erg hoog : 
85%; geen wonder 
dat die ganzen het 
zo goed doen.

1e Overzicht toestand van de vogels in de 
USA (2008)

Misschien wat buiten de belangstelling van 
de leden van de VWG, maar toch van groot 
belang als gebeurtenis voor een land dat 
Wat veel Europese landen al doen en zeker 
ook de de EU voor hun aangesloten landen 
heeft nu ook de Verenigde Staten gedaan. 
Voor het eerst is een overzicht gemaakt van 
de toestand van de vogelpopulaties in de 

V e r e n i g d e 
Staten. Het 
is een mooi 
geillustreerde 
p u b l i c a t i e 
die te down-
loaden is via 
www.stateoft-
hebirds.org

Klimaat en vogeltrek

Het is een hot item in de nationale en inter-
national vogelbescherming. Veel onderzoek 

is gestart en 
r e s u l t a t e n 
beginnen nu 
gepubliceerd 
te worden. 
Het grote ver-
drag voor de 
bescherming 
van trekvo-
gels, vooral 
watervogels, 
het  African 

Eurasian Migratory Waterbird Agreement 
heeft een kleine brochure gepubliceerd 
met een samenvatting van de belangrijkste 
gegevens en effecten. Broedgebieden ver-
schuiven, maar ook overinteringsgebieden. 
Dank zij de mid-winter watervogeltellingen, 
waaraan ook de VWG meedoet, is aange-
toond dat bijv. de Groenpootruiter, normaal 
een lange afstandstrekker tot voorbij de Sa-
hara, nu met duizenden in het Middellandse 
Zeegebied overwintert. Er zijn veel aanwij-
zingen dat bijv. essentiële voedselbronnen 
voor steltlopers minder zijn aangepast aan 
het latere uitkomen van de eieren met als 
gevolg een toename van de jongen sterfte. 
Dat is o.a. aangetoond voor Goudplevieren 
in Engeland/Schotland. De brochure is te 
downloaden van www.unep-aewa.org  

Der Falke 56. 

Oorspronkelijk een onooglijk tijdschrift dat 
in het voormalige Oost-Duitsland werd uit-
gegeven. Het heeft zich echter tot een mooi 
en informatief tijdschrift ontwikkeld (soort Vo-
geljaar). Ik noem het hier omdat in een van 
de laatste nummers een voortreffelijk over-
zicht verschenen is van de huidige stand van 
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zaken van het gebruik van satellietzenders 
bij vogels en voor welk type onderzoek het 
gebruik van satellietzenders van belang kan 
zijn. 

De kaart geeft de resultaten weer van on-
derzoek aan een Zwarte Wouw mannetje. 
Het toont de route van de heenreis naar Afri-
ka, de plaatsen in Afrika waar hij overwinter-
de (een behoorlijk groot gebied!) en de route 
van de terugreis.

De Franse Argos satelliet speelt een be-
langrijke rol bij al dit onderzoek. Meer details 
over het Duitse onderzoek zijn te vinden op: 
www.Raptor-Research.de en over gebruik 
en werking van de Argos satelliet op 
www.argos-system.org/manual/ 

Oeverzwaluw



Junior vogelcursus, in 2009 voor het eerst

Dit jaar hebben Ada, Gerard, Noor en ik 
van maart tot juni een vogelcursus voor kin-
deren georganiseerd. Na aanvankelijke stilte 
bleek er toch voldoende animo en moesten 
we zelfs kinderen teleurstellen….. De groep 
zat met veertien kinderen vol. De jongens en 
meisjes kregen voor 30 euro een echt vogel-
boek, lesmateriaal en natuurlijk ranja.

De cursus bestond uit zeven avonden en 
zes ochtenden. Tijdens de avonden werd er 
steeds een presentatie gegeven over een 
bepaald vogelthema, zoals bijvoorbeeld 
broedbiologie en vogeltrek. Verder hebben 
we steeds een aantal vogels behandeld die 
we tijdens de ochtendexcursie konden ver-
wachten. Die excursies brachten ons naar 
de mooiste plekken in de buurt van Deven-
ter zoals de Ossenwaard, landgoed Oxe en 
het Nijendal. We hebben allerlei mooie en 
spectaculaire vogels gezien als Slechtvalk, 
Grauwe klauwier, Groene specht en Buizerd.

Het was heel leuk om te doen. De kinde-
ren zijn enthousiast en hebben veel geleerd. 
Aan het einde hebben we een quiz georga-

niseerd, en het bleek dat ze goed hadden 
opgelet. Sommige kinderen kunnen al vogel-
geluiden herkennen zoals die van de Winter-
koning.

Eén keer is er een televisieploeg van het 
NCRV-programma ‘Natuur in de stad’ met 
ons meegegaan om vogels te kijken. Dat 
wordt dit najaar uitgezonden, dus let op. Er 
zijn vermoedelijk wel meer vogelwerkgroep-
leden te zien in dit programma.

Junior VogelCLUB

Na de cursus werd het zomer en ging 
iedereen zijns weegs, maar we willen toch 
graag verder met deze groep. We hebben 
aldus besloten om in 2010 een nieuwe be-
ginnersgroep te werven voor de Junior Vo-
gelcursus. Daarnaast houden we de talenten 
van 2009 vast door excursies te blijven orga-
niseren, ook buiten het cursusseizoen. Een 
gedeelte van de cursisten is al lid geworden 
van de VWG, en dat wordt dan de Junior Vo-
gelCLUB! Het programma is binnenkort op 
de website te zien. 

Mark Hoksberg
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Vogelcursus voor jeugd groot succes!



Zaterdag 28 november in de Vereeniging 
te Nijmegen 

De Landelijke Dag van SOVON Vogelon-
derzoek Nederland vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 28 november in Concertgebouw de 
Vereeniging te Nijmegen (5 minuten lopen 
van het station). De organisatie is weer in 
handen van SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland in samenwerking met Vogelbescher-
ming en de Nederlandse Ornithologische 
Unie (NOU).  

De dag is gratis toegankelijk en bedoeld 
voor alle vogelaars van Nederland en ieder-
een met een hart voor vogels en natuur in 
het algemeen. Er is een uitgebreide info- en 
boekenmarkt en er zijn lezingen van gere-
nommeerde vogelonderzoekers. Het jeugd-
programma voor jonge vogelaars vanaf 
8 jaar, met een excursie door de prachtige 
Ooijpolder, wordt weer georganiseerd door 
de WILDzoekers. Ook hier is de deelname 
gratis, maar inschrijving vooraf is noodzake-
lijk.

Naast de 
SOVON-le-
zingen is er 
een parallel-
programma 
in de boven-
zaal. Dit pro-
gramma is op 
dit moment 
nog niet be-
kend, maar 
staat in het 
teken van het tienjarig bestaan van het Net-
werk Ecologische Monitoring (NEM).

Houdt u de SOVON-website www.so-
von.nl in de gaten voor het definitieve 
programma! 

Vrijwilligers en andere relaties van SO-
VON krijgen het uitgebreide programma 
thuisgestuurd. 
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Aankondiging:

SOVON Landelijke Dag 2009

Limerick 

Een buizerd uit het Friese Bakhuizen
moest van zijn vrouw op jacht voor 
de muizen
Hij zei dat kan later
ik heb liever een kater
en ging in de kroeg zitten buizen

Jaap Kloezeman
Kuifeend



Vogelbescherming organiseert de Neder-
landse component van Euro Birdwatch 2009 
die op zaterdag 3 oktober plaatsvindt. Het 
thema is dit keer de campagne Born to Tra-
vel van BirdLife International. Vogelbescher-

ming heeft 
een leiden-
de rol in 
deze actie 
voor meer 
a a n d a c h t 
voor trekvo-
gels.

Trekvogelpad
Daarom wordt er, net zoals in 1989 en 

1999, een tellint ingericht langs het Trekvo-
gelpad. Dit lange-afstandswandelpad loopt 
van Bergen aan Zee tot Enschede. De her-
haling maakt het mogelijk om de telgegevens 
van 2009 te vergelijken met die van tien en 
twintig jaar geleden.

Het plan is om langs het Trekvogelpad op 
ongeveer iedere vijf kilometer een telpost 
te organiseren, zodat bij wijze van spreken 
geen vogel aan de aandacht kan ontsnap-
pen. 

Onze telposten:
De telposten van de vogelwerkgroep lig-

gen bij Brummen en Wichmond. Bij Brum-
men gaat er een weg naar het veer van 
Bronkhorst. Aan het eind zitten we bij de par-
keerplaats langs de IJssel. Ideale plek om 
ook de trek langs de rivier mee te nemen. 
( kaartje 1 ) De telpost richting Wichmond is 
langs de Baaksche beek. Een hele open plek 
ver van de weg af, geweldig om op geluid de 
vogels aan te horen komen en te determine-
ren. (kaartje 2 )

Kaart 1:  Telpost Bronkhorsterweg  Brummen

Kaart 2: Telpost Baaksche beek.

Werkwijze
Vanaf 7 uur in de ochtend tot vijf uur in de 

middag gaan we de telposten gebruiken om 
alle vogels die de oost-west lijn passeren 
te noteren op soort en aantal. Naast goede 
waarnemers zijn er ook goede administra-
teurs nodig.  Een paar keer worden we door 
vogelbescherming gebeld om de tussen-
stand door te geven. Vind je het leuk om mee 
te doen, ook al is het maar voor een paar 
uur, meld je dan aan bij Gerard: G.Bogaert@
ettyhillesumlyceum.nl   OP de site van vogel-
bescherming vindt je meer informatie: 
www.vogelbescherming.nl 
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Column

Ze zijn er weer

Een beetje verkleumd zit mijn familie weer 
op de palen. De mannen waren natuurlijk weer 
het eerst, altijd wat sneller dan de vrouwen. 
Zij hebben ook duidelijk slechter weer gehad 
onderweg. Het duurt nog dagen voor ze hun 
veren weer op orde hebben. En die mannen 
maar drammen, die willen eieren zien….

Ik ben direct na hun aankomst gaan kijken 
op ’t Zand in Gorssel. Altijd benieuwd naar 
verhalen van dat verre continent waar ze 
hebben overwinterd en natuurlijk naar verha-
len van onderweg. Het was weer bar en boos 
begreep ik, maar goed, ze zijn er dus weer.

Sinds ik een echte min of meer wilde ooi-
evaar ben geworden en mijn eigen gebiedje 
heb, kom ik niet meer zo vaak op de Gors-
selse Enkweg. Dus ik heb m’n ogen goed de 
kost gegeven. Gelukkig de mannen van de 
donderdagploeg zijn er nog. Hun schuur is 
inmiddels omgetoverd tot een echt onderko-
men. Het gereedschap hangt netjes aan de 
muur, er is zelfs een kacheltje voor koude 
dagen en er staan stoelen en krukjes in alle 
maten en soorten.

Het is er ook nog steeds heel gezellig. Ik 
kwam op het goeie moment want er was 
taart. Oké, er waren dan wel geen gebaks-
schoteltjes of vorkjes om mee te prikken, 
maar de heren zijn niet voor een gat te van-
gen. Met behulp van een plastic lepeltje en 
een servetje krijg je het lekkers ook wel naar 
binnen. En laat je onverhoopt iets vallen, dan 
is de hond van Wim en Gerrie er als de kip-
pen bij om het op te ruimen/eten. Vanaf de 

muur kijkt een portret van Piet vriendelijk la-
chend en goedkeurend toe. 

In de hoek liggen stapels netjes in elkaar 
getimmerde nestkastjes. Ze hebben het kwa-
liteitscertificaat, d.w.z. dat ze open kunnen 
en dat ze degelijk in elkaar zijn gespijkerd. 
Dat is wel eens anders heb ik horen verlui-
den, maar ik noem natuurlijk geen namen.

Maar ik wil het toch nog even met u hebben 
over die heren daar op het Ooievaarsstation. 
En dan bedoel ik niet de mannelijke ooievaars. 
Op alle ledenvergaderingen hoor je toch hoe 
hard ze moeten werken, hoe zwaar de palen 
zijn, hoe hard het gras groeit, hoeveel kuikens 
er gevoerd moeten worden enz enz.

Ik geloof het allemaal hoor en het is inder-
daad bijzonder nuttig en zwaar werk, maar 
wat is nou toch de motivatie van deze stoere 
vijftigers om daar elke donderdagmorgen bij 
elkaar te gaan zitten. Ik zeg heren, want hoe-
wel Gerrie er natuurlijk ook regelmatig bij is, 
zijn het over het algemeen toch vooral man-
nen die daar bijeen komen. 

Wel, beste vogelvrienden, ik kan u het ge-
heim verklappen. Dat geheim zit in een kleine 
bruine fles, en het eindigt op enever of ager-
meister. Jawel, ik heb het gezien. Het is niet 
alleen klare koffie wat daar geschonken wordt!

Ik heb me voorgenomen een en ander 
scherp in de gaten te houden en af en toe een 
extra controlevlucht uit te voeren. Zodra ik ook 
maar zie dat er ergens een paal scheef staat, 
of het gat van een nestkastje aan de verkeer-
de kant zit, trek ik aan de bel. Ik weet dan de 
oorzaak en ik vind dat het bestuur daarvan op 
de hoogte gebracht moet worden. 

Wordt vervolgd.

Juffrouw ooievaar (maart 2009)
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Als Ome Gerrit de postduif vraag ik hierbij om nederige excuses. Ik heb namelijk dit zeer 
belangrijke epistel van Juffrouw Ooievaar in mijn posttas gestopt, en daar is het,  door oa. 
lange vluchten over het buitenste buiten bos blijven liggen. Ik hoop dat de redactie dit epistel 
alsnog wil plaatsen
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Als jullie dit lezen ben ik inmiddels al 
een aantal maanden voorzitter af. Als ik 
nu terug kijk op mijn voorzitterschap, kijk 
ik er met veel voldoening op terug. De vo-
gelwerkgroep is geworden tot een goed lo-
pende organisatie die de kansen benut om 
de vogels te beschermen. En ik ben blij dat 
ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdra-
gen. Voorzitter zijn is niet alleen bezig zijn 
met vogels maar vooral ook met mensen. 
En dat kost tijd. Met een full-time baan er-
naast kun je dan minder tijd besteden in het 
veld. Dat heb ik soms wel gemist, maar als 
het lekker loopt dan accepteer je dat. Maar 
na alle extra drukte van het jubileum en de 
omvorming van het ooievaarsstation werd de 
drang naar buiten steeds groter. Dus had ik 
een jaar geleden besloten om februari 2009 
af te treden. Maar in November kreeg ik een 
nieuwe baan waardoor het voorzitterschap 
al een onmogelijke taak werd. Ik ben in Lim-
burg aan de slag gegaan om de flora en 
fauna daar te gaan beschermen. Een van de 
taken is het inventariseren van de wintervo-
gels in het hamsterreservaat te Sibbe. Door 
de bescherming van de Hamsters blijft er in 
de winter graan op de akkers staan, waar 
duizenden vogels op afkomen. Vogels zoals 
de Kneu, Groenling, Keep, Vink, Ringmus, 
Houtduif (ca. 4.500!) en de aandachtsoorten 
Grauwe gors (ca. 25) en Geelgors (ca. 500). 
De hoop is dat deze gorzen blijven hangen in 
het broedseizoen. Daarom worden de Geel-
gorzen gevangen en voorzien van een kleur-
ring. Ook de Grauwe gors die als broedvogel 
bijna uit Nederland is verdwenen willen we 
graag vangen en merken om te zien waar ze 
in het broedseizoen terecht komen. Maar dit 
is haast een onmogelijke opgave. Deze vo-
gels zijn zo aangepast aan het leven op een 
akker dat je ze nauwelijks kunt benaderen, 

laat staan vangen. Wat weer op al die kleine 
vogels af  komt zijn de roofvogels. Slechtvalk, 
Sperwer (3 gevangen) en Smelleken zie je 
regelmatig maar de Blauwe kiekendief is een 
vaste gast (2 a 3). Toen ik voor de tweede 
keer mee was besloot ik een vangkooitje met 
een lokvogeltje midden in een graanakker te 
zetten om een vangpoging te doen. Groot 
was de verbazing toen er ook daadwerkelijk 
een Blauwe kiek gevangen werd. Een twee-
de kalender jaar vrouwtje! Een unieke vangst 
voor Limburg. Ik heb mijn nieuwe collega’s 
gelijk van een heel andere kant leren kennen 
(helemaal wild!). In dit reservaat leer je snel 
hoe alles met alles samenhangt. Het spel 
tussen eten en gegeten worden kun je hier 
elke dag zien. Ik hoop dat ik deze ervaringen 
kan meenemen naar het Sallandse om ook 
hier iets te doen aan de verbetering van ak-
kervogels. Maar voorlopig zijn eerst de Oe-
hoe’s aan de beurt!

De nieuwe voorzitter mag zich inmiddels 
met jullie gaan bezighouden. Veel succes!

Arnold Bakker

Van de ex-voorzitter.

Boomvalk



Het bestuur heeft in de afgelopen maan-
den nagedacht over hoe we de komende ja-
ren in- en extern als vogelwerkgroep willen 
communiceren. Moderne media maken dat 
het goed is opnieuw te kijken hoe we elkaar 
en de buitenwereld willen informeren over 
ons doen en laten. We hebben dit in een 
ledenbijeenkomst onlangs besproken en be-
sloten is het op de volgende manier te gaan 
proberen.

Interne communicatie

De IJsvogel
– verschijnt begin december met activitei-

ten 1e half jaar, 
– In april met activiteiten 2e half jaar en
– Eind augustus met winteractiviteiten en 

plannen nieuwe jaar.
Inhoud: waarnemingen, verslagen van 

activiteiten, halfjaarlijkse agenda, nieuwe le-
den. 

De redactie is aangevuld met een aan-
tal nieuwe leden. Ze zorgen zelf voor kopij, 
maar zullen ook aan de leden vragen iets te 
schrijven. De redactie bestaat uit:
– Gonne Boeters, Ellen Somhorst en na-

mens het bestuur Marcel Hutten en Noor 
Postma die tevens zal zorgen voor de 
adressering en verspreiding.

– Jaap Bont is bereid het lay out werk voor 
zijn rekening te nemen.

Nieuws en kopij
Een oproep aan alle leden de redactie te 

infomeren als je iets van plan bent of iets 
hebt  meegemaakt dat het vermelden waard 
is.

Maandelijkse elektronische nieuwsbrief 
via de mail en met een vaste kop.

Maandelijks willen we deze nieuwsbrief 
mailen naar de leden die dat op prijs stellen.
– Inhoud: actuele zaken
– Last minute dingen, bv. plannen, waarne-

mingen enz. voor en door leden
– Kort verslag laatste ledenvergadering
– Bestuursmededelingen

Iedereen kan zijn of haar berichten in deze 
Nieuwsbrief kwijt. Stuur je bericht naar onze 
secretaris Carol de la Bey. Zij zal de kopij 
verzamelen en die één keer per maand ver-
sturen. 

Stuur je nieuws voor de 10e van elke 
maand en zij zorgt dat de brief wordt gemaild 
naar de leden die zich daarvoor hebben aan-
gemeld.

Wordt gratis abonnee en stuur een keer je 
emailadres naar Carol:
cdelabey@concepts.nl 

Externe communicatie

Algemene folder 
We hebben sinds kort een mooie nieuwe 

folder. Heb je een activiteit waar je ze wilt uit-
delen, vraag er dan een stel bij de secretaris 
Carol de la Bey.

Persberichten 
Wil je reclame maken voor een activiteit, 

maak dan een persbericht of laat het maken 
door ondergetekende. Afspraak is dat alle 
persberichten altijd even via mij gaan. Dit 
voorkomt dat we een paar persberichten te-
gelijk naar de pers sturen en dat is niet han-
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dig. We hebben op deze manier bovendien 
een overzicht van wat er allemaal uitgaat.

De Nieuwsbrief van de Ulebelt
We mogen mededelingen over activiteiten 

in de nieuwsbrief van de Ulebelt plaatsen. 
Ook dit graag via ondergetekende.

De Website
– Algemeen verenigingsnieuws voor geïn-

teresseerden
– Waarnemingen, voor leden en niet leden
– Informatie voor extern publiek over cur-

sussen en activiteiten
– Speciale jeugdmap misschien?
– Algemene vogelzaken
– Interessante links

Jeroen Kuipers gaat samen met Jan Jaap 
en mij in de komende maanden kijken waar 
de website aan moet voldoen. Suggesties 
zijn welkom. 

Donateurinformatie,
Donateurs krijgen jaarlijkse een nieuws-

brief. In het bestuur denken we nog na hoe 

we de donateurs kunnen blijven betrekken bij 
onze activiteiten.

Jeroen IJsvogel
Zo zou je hem bijna zo noemen. Jarenlang 

maakte Jeroen Kuipers de IJsvogel praktisch 
in zijn eentje. Gonne Boeters was de laatste 
jaren weliswaar actief in het redigeren van de 
teksten, maar het leeuwendeel van het werk 
nam Jeroen voor zijn rekening. De IJsvogel 
was een beetje zijn kindje geworden. He-
laas, door drukke werkzaamheden heeft hij 
moeten besluiten het redactiewerk aan een 
nieuwe groep redactieleden over te laten 
en zich vooral te richten op de website. Ook 
de website heeft hij in z’n eentje opgezet en 
bijgehouden. Omdat onze website aan ver-
nieuwing toe is, wil hij zich daar dus in de ko-
mende maanden mee bezig houden. Jeroen 
bedankt voor je werk aan de IJsvogel en fijn 
dat je hem in het laatste jaar nog helemaal 
een nieuw aanzien hebt gegeven. Daar kan 
Jaap Bont prima mee verder.

Wil Kroon 

oktober 2009 25 IJsvogel nr. 63

Kraanvogels



IJsvogel nr. 63 26 oktober 2009

Houtduif

Fuut



oktober 2009 27 IJsvogel nr. 63

Excursies en activiteiten voor de komende maanden

Aanmelden bij:
Jan Gerritsen:   tel: 0570-513201,  :  jandetukker@tele2.nl
Ronald Groenink :  tel: 06-51095815,  :  ronald.shikra@hetnet.nl
   

Bij vervoer per auto wordt de brandstof met de bestuurder verrekend op basis van 
0,20 eurocent per kilometer.
_____________________________________________________________________

September 19 “Gaande trekvogels Duursche waarden bij Olst” – ochtend, verza-
melen 8.30 uur Tropische Landbouwschool Deventer.

September 20 “Oogstfeest” de Ulebelt.

Oktober 3 “Birdwatchday”, zie verder in deze IJsvogel.

Oktober 7 Ledenbijeenkomst: Mark Hoksberg vertelt over de vogels van 
Rottumeroog, waar hij als vogelwachter gewerkt heeft.

Oktober 9, 10, 11 “Texelweekend”.

Oktober 24 “Zijn onze wintergasten er al?” Oostvaardersplassen en Flevopol-
der, dagexcursie, verzamelen om 8.00 uur Postiljon Mercure Motel 
Deventer.

November 4 Ledenbijeenkomst: Eric Lam, de stadsecoloog, komt vertellen over 
de ontwikkelingen in Deventer.

November 21 “Overijsselse vogelaarsdag” te Zwartsluis

November 21 “Is er nog wat waar te nemen in het bos?” landgoed Joppe – och-
tend wandeling verzamelen om 8.30 uur Tropische Landbouw-
school Deventer.

December 2 Ledenbijeenkomst: Gerard Boere vertelt over zijn vogel ringwerk in 
Frankrijk.

Januari 6 Ledenbijeenkomst: na de pauze de jaarlijkse Vogelquiz dit keer ge-
maakt door Ronald en Jeroen.

Februari 3 Boerenkoolmovie “Microkosmos” 

Belangrijk: Voor alle excursies is het van belang je tijdig op te geven bij de personen 
die bovenaan dit overzicht staan. Vertel bij aanmelden altijd of je beschikt over vervoer, 
of je wilt rijden en hoeveel personen er mee kunnen rijden. Opgeven kan tot 2 dagen 
voor aanvang van excursie, dit in verband met het plannen van het vervoer. Indien men 
zich later aanmeld kan het zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor je vervoer tijdens 
de excursie.
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Informatie vogelwerkgroep “de IJsselstreek”

De vogelwerkgroep is in 1967 opgericht en heeft haar werkgebied in de ge-
meenten Wijhe, Olst, Deventer, Diepenveen, Warnsveld, Gorssel en Zutphen.

Contributie:   leden:    € 14,- 
    Donateurs:  € 15,-  (minimaal)

Lid worden ?   Carol de la Bey, Derck Danielslaan 1
    7425 NT Deventer, 0570-652547
     cdelabey@concepts.nl

Donateur worden ?  Carol de la Bey, Derck Danielslaan 1
    7425 NT Deventer, 0570-652547
     cdelabey@concepts.nl

Contactpersonen:

Ooievaarstation Wim Verholt, 0575-492241 

Kerkuil, kolonievogels Rene Wijnbergen, 0570-641461

Kleine nestkasten Herman Roelofs, 0575-493342

Kwartelkoning, roofvogels Arnold Bakker, 0570-643743

Sovon contactpersoon Rene Wijnbergen, 0570-641461

Tijdschriftenarchief R. Groenink, 06-51095815

Waarnemingen J. Kuipers, jeroenkuipers72@gmail.com

Kopij IJsvogel G. Boeters, g.boeters.tuink@home.nl 

Redactie IJsvogel: G. Boeters, M. Hutten, J. Bont, N. Postma,  
 E. Somhorst.

ABN-AMRO bank : rekeningnummer 47.03.87.297 
t.n.v. vogelwerkgroep “De IJsselstreek”

 
Internetsite:  www.vwg-deijsselstreek.nl


