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Hallo allemaal!

Na een druk vogel-voorjaar hebben jullie 
hopelijk allemaal genoten van een heerlijke 
welverdiende vakantie zodat alle batterijen 
weer helemaal opgeladen zijn. Iedereen kan 
er dit najaar weer vol tegenaan, laat het na-
jaar en wintergasten maar komen.

Voordat de zomervakantie kon beginnen, 
hebben we als redactie besloten om maar 
eens te vergaderen, zo één keer in het jaar 
is toch wel noodzakelijk. Als één van de din-
gen kwam naar voren dat heel de redactie 
wel door wil gaan met haar werkzaamheden. 
De uitslag van de enquête is binnen en daar 
staan ook een aantal vragen in over dit druk-
werk. Mw. de voorzitter was genegen om de 
enquête-uitslagen te komen uitleggen. Nou, 
daar schieten we echt mee op. Jullie zijn 
blij en tevreden met dit blad maar hebben 
natuurlijk wel kanttekeningen. En die lopen 
van: “Ik lees hem van voor tot achter en weer 
terug” tot: “Hij komt alleen maar open voor 
de excursies en activiteiten achterin” en van 
“Lekker gezellig al die verslagen” tot “Kun-
nen er niet iets wetenschappelijker artikelen 
in?”

Daaruit hebben we als redactie geconclu-
deerd dat we wel aardig goed bezig zijn. Het 
staat of valt natuurlijk allemaal met wat jullie 
zelf aandragen. Wat we wel willen doen om 
de leesbaarheid van het blad te verhogen is 
een maximum stellen aan de lengte van de 
artikelen die worden ingeleverd. Als richtlijn 
hebben we nu opgesteld ongeveer 10.000 
tekens inclusief spaties. Dit komt neer op on-
geveer 4 pagina’s A5 en dan is er ook nog 
plek voor een foto of een kleine tabel. Maar 

korter mag natuurlijk altijd. Dit artikel bestaat 
uit 2850 tekens, dan hebben jullie enig idee.

Ik heb in het stukje hierboven de enquête 
al genoemd, Wil geeft namens het bestuur 
iets verder in deze IJsvogel uitleg over de 
resultaten.

Jullie vinden in dit nummer natuurlijk weer 
een aantal verslagen van excursies zowel 
dicht in de buurt als wat verder weg. Keep 
heeft zich voor dit nummer uitgesloofd, hij 
heeft een echt gedicht geproduceerd in ei-
gen Keepse stijl, hij heeft uit zijn vaste onder-
werpen deze keer voor drank gekozen. Ge-
niet en daar bedoel ik dan het gedicht mee 
en natuurlijk de drank met mate.

Onze columnist uit Texel heeft weer een 
stukje geschreven waarvoor hij helemaal 
zelf de verantwoording neemt, uw redactie 
houdt haar mond. Karlijn Meijer heeft voor 
de jeugdpagina een puzzel gemaakt over 
Vogels in de Uiterwaarden, knap gedaan! Ik 
vind het ontzettend leuk dat jullie iedere keer 
weer iets bedenken, soms een verslag van 
een activiteit, laatst een prachtige tekening 
en nu een puzzel. Piet Schermerhorn laat 
deze keer een heel gewone vogel centraal 
staan in zijn column en vertelt over informatie 
die je erover kunt vinden op het internet. En 
natuurlijk staan ook de excursies en activitei-
ten die voor de komende maanden gepland 
zijn weer op de gebruikelijke plek in dit num-
mer.

Veel leesplezier allemaal!

Ellen Somhorst

Van de redactie
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Een reislustig gezelschap

De meeste vogelliefhebbers kijken niet 
meer op van een Grauwe Gans (Anser an-
ser), ze hebben er al zoveel gezien dat de 
soort ze niet eens meer opvalt.

Wat dat betreft heb ik het voordeel 22 jaar 
weggeweest te zijn uit Nederland. In de tach-
tiger jaren van de vorige eeuw, vlak voor 
mijn vertrek naar Afrika, waren de Grauwe 
Ganzen net begonnen aan hun spectacu-
laire opmars vanuit de uitgestrekte rietmoe-
rassen van de Oostvaardersplassen. Elders 
kwamen ze toen als broedvogel nog niet veel 
voor.

Dat is nu anno 2012 wel even anders. En 
dat maakt de Grauwe Gans voor mij nu juist 
wel bijzonder; het enorme verschil tussen 
toen en nu is frappant.

Vandaar dat ik nog vaak even stil sta bij 
een groep Grauwe Ganzen. Afgezien van 

het feit dat het interessante sociale beesten 
zijn, levert dit soms ook een leuke ringwaar-
neming op.

Verschillende landen (waaronder Neder-
land) hebben namelijk een ringprogramma 
gestart waarbij de gans een kleurring met 
een code om z’n nek krijgt.

Hoewel het aflezen van zo’n ring enige er-
varing vergt, kan dit zelfs met een gewone 
kijker gedaan worden, als de lichtomstandig-
heden niet al te ongunstig zijn. Digitale foto’s 
zijn hierbij ook uitstekende hulpmiddelen; 
soms kun je achteraf, door de foto flink op 
te blazen, op het computerscherm nog een 
code ontcijferen.

Zo ontdekte ik begin februari dit jaar, in een 
grote groep Grauwe Ganzen op de Bolwerks-
weide bij Deventer, een klein subgroepje met 
donkerblauwe halsringen. Schuin tegenlicht, 
behoorlijke afstand en trillende handen van 
de kou maakten het onmogelijk om de co-

Zweedse Grauwe Ganzen op bezoek in Deventer

Staat ons wel goed hé die halsringen
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des met m’n kijker af te lezen. Maar zoals 
gezegd, digitale foto’s boden uitkomst. Twee 
van de vijf ganzen konden zodoende ach-
teraf nog op “naam” gebracht worden; op 
het computerscherm maakte ik kennis met 
Anser anser “ONC” en “ONG”. Helaas kon 
de volledige code van de andere drie ganzen 
niet ontcijferd worden, hoewel ook deze al-
lemaal met de letter “O” begonnen.

Het geluk was echter op mijn hand; ruim 
een week later kwam ik dezelfde groep weer 
tegen, nu in de Deventer Stadslanden, zo’n 
5 kilometer noordwestelijk van de vorige 
waarneming. De lichtomstandigheden wa-
ren nu een stuk beter, zodat ik alle 5 codes 
(ONA, ONC, ONG, ONH en OVD) kon afle-
zen en zelfs wat redelijke foto’s kon schieten.

Na alle codes op de website van “geese.
org” ingevoerd te hebben, bleek al snel dat 
het om een bijzondere groep ging. Geen 
“ordinaire” ganzen uit onze eigen omgeving 
zoals ik verwachtte maar helemaal afkomstig 
uit Zweden!

De groep werd vorig jaar op 29 juni door 
Leif Nilsson geringd in het centrale meren-
gebied van Zuid-Zweden, op ruim 950 kilo-
meter ten noord-noordoosten van Deventer. 

Alsof de herkomst van de vogels 
al niet bijzonder genoeg is, bleek 
de groep na het ringen ook nog een 
speciaal reisschema te volgen. Te-
gen alle verwachting in trokken ze 
in de herfst niet weg richting De-
nemarken/Noord Duitsland, maar 
vlogen ze de Noordzee over naar 
Engeland, waar ze in het najaar 
door een oplettende vogelaar wer-
den afgelezen. Opmerkelijk genoeg 
vlogen ze daarna vanuit Engeland 
weer helemaal terug over de Noord-
zee, nu naar Zuidoost-Noorwegen 

(!), waar ze op 1 december 2011 werden 
gesignaleerd. Vanaf hier hebben ze dan 
blijkbaar hun meer gebruikelijke trekroute 
opgepakt, om op 6 februari in de Bolwerks-
weide gespot te worden, zo’n 1000 kilometer 
zuidelijker. 

Deze groep toont aan dat Grauwe Ganzen 
dus grote reizen kunnen ondernemen en 
niet zo honkvast zijn als vaak wordt aange-
nomen. Dit laatste wordt ook bevestigd door 
een recent artikel in het SOVON nieuwsblad 
over een Nederlandse Grauwe (“stads”)
Gans die kort na het ringen teruggemeld 
wordt uit Spanje!

Ik hoop met dit verhaal de interesse in 
(Grauwe) ganzen wat aangewakkerd te heb-
ben en nodig iedereen uit om ook eens een 
groep ganzen te screenen op halsringen. 

Via “geese.org” kun je de gegevens een-
voudig invoeren en meteen de “levensloop” 
van je “eigen” gans opvragen. 

Piet Schermerhorn

Deventer
30/04/12

ONA, ONC, ONG, ONH en OVD wij komen uit Zweden
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We hadden het natuurlijk kunnen weten: 
Zeeland staat bekend om het water en water 
hebben we gezien, in overvloed en uit alle 
hoeken en gaten. Maar het heeft ons vogel-
plezier niet bedorven, integendeel. De stem-
ming zat er van meet af aan goed in en dat 
is het hele weekend zo gebleven. Alle ingre-
diënten voor een geslaagd weekend waren 
ook dit jaar weer aanwezig: een leuke, en-
thousiaste groep vogelaars met daarin een 
paar onmisbare gangmakers, een prima ac-
commodatie, mooie vogelspots, begrip voor 
de weersomstandigheden, humor en volop 
medewerking van onze gevederde vrienden. 
En weer uitstekend georganiseerd door Aart 
en Heleen natuurlijk. De eerste dag verliep 
goeddeels droog en de lange zit richting 
Zeeland werd beloond met een bezoek aan 
de Scheelhoek en het Quackjeswater in het 
Voornes Duin waar we onder andere de le-
pelaar erg mooi van dichtbij konden waarne-
men. 

’s Avonds, na de gebruikelijke macaroni-
maaltijd, een boeiende lezing van Ted Sluij-

ter die met gedrevenheid vertelde over het 
plan Tureluur en waar Zeelandse pionierszin 
al niet toe kan leiden!

Zaterdag een ronduit natte dag die begon 
in uitspanning De Heerenkeet waar menig-
een tegen beter weten in de wens uitsprak 
“dat het nog wel open zou trekken.” Maar 
goed, niet getreurd, regenpak aan en aan 
de wandel. De enkele automobilist die dacht 
de dijk op te kunnen rijden moet zich op de 
set van de filmopnamen van De Storm deel 
2 gewaand hebben toen hij dat verkleumde 
en verwaaide stel daar op de dijk zag: Koud, 
héél veel wind en striemende regen. Een 
deel van de groep had het al snel gezien in  
ieder geval en keerde terug naar De Heeren-
keet om…… de rode wouw vlák boven de 
dijk te spotten. Fantastisch! Het bleek niet de 
enige bijzondere waarneming van de dag te 
zijn want ik denk niet dat ik nog vaak een le-
vende gierzwaluw van zo dichtbij zal zien. De 
vogel zat zo’n beetje tegen het dubbel glas 
in de Stompe Toren van Kouderkerke. Jan-
Jaap heeft er mooie foto’s van gemaakt. Het 

Voorjaarsweekend Zeeland, Burgh-Haamstede, 

27 t/m 29 april 2012 

Dijk, net buiten Koudekerke, staat de Plompetoren
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plan Tureluur heeft een aantal prachtige vo-
gelspots opgeleverd waaronder de plek waar 
de groepsfoto genomen is. Voor het avond-
eten is er een flinke wandeling gemaakt door 
de Zeepeduinen als opmaat voor de wande-
ling naar De Olijke Tapper waar we heerlijk 
gegeten hebben. Het leken lange kilometers, 
méér dan de 5.2 km heen en terug in ieder 
geval. Op de terugweg nog een damhert 
aan de wandel, midden in het dorp Burgh! 
’s Avonds is er al gefilosofeerd over de loca-
tie van het volgend voorjaarsweekend en uit-
eindelijk kon praktisch iedereen zich vinden 
in de provincie Limburg. Aart gaat dan wel 
mee maar heeft te kennen gegeven niet lan-
ger deel uit te zullen maken van het organi-
satieduo Aart en Heleen. Jammer maar heel 
begrijpelijk, Aart heeft het voorjaarsweek-
end al vele malen met groot enthousiasme 
en aandacht voor detail georganiseerd. Er 
meldde zich nog niet direct een opvolger en 
dat komt vast doordat iedereen weet dat het 

niet meevalt de prestatie die Aart leverde te 
evenaren. Bedankt Aart!

De zondag stond uiteraard in het teken van 
de schoonmaak en de terugreis naar Deven-
ter.

Er werd een tussenstop gemaakt op voor-
malig werkeiland Neeltje Jans om de dwerg-
stern te spotten.

Daarna dwars door het Botlekgebied om 
nog een vleugje onvervalste Pernislucht 
op te snuiven….Het was weer een heerlijk 
weekend met zo’n 110 vogelsoorten, van 
Aalscholver tot Watersnip, met geoorde 
fuut, strandplevier, rosse grutto, regenwulp, 
te veel om op te noemen. Met ook nog een 
slechtvalk, heel hoog in de lucht, tevreden en 
voldaan en net als wij: met volle krop……

Marcel Hutten

Leuk ploegje of niet, beetje koud en verkleumd
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Beginnerscursus 25 februari 2012 tussen 
8.30 en 12 uur. Aantal deelnemers: best veel.

Per auto en fiets langs de IJssel, vanaf IJs-
selhotel tot Wilp.

Eigenlijk is zo’n vogelexcursie een ver-
kapte kroegentocht. Ga maar na: je start bij 
het IJsselhotel en je eindigt bij een uitspan-
ning te Wilp-city. Maar die kroeg diende  
– naast koffie-innamepunt – vooral om uit te 
wisselen wat de “vangst” van deze morgen 
opgeleverd had. En dat was behoorlijk wat. 
Laten we maar meteen beginnen met wat 
je met recht het klapstuk mag noemen: de 
Klapekster! Door de kijker en (verenigings)
telescoop heel goed waarneembaar, liet hij 
zich uitgebreid bewonderen. Zou hij denken 
dat we hem niet herkennen, met zijn mas-
ker? Wat een prachtige vogel. Trouwens, ik 
moet de eerste vogel nog tegenkomen die 
ik niet mooi vind. Witte boerenganzen in de 
ochtendzon leveren zo een HD-kwaliteits-
beeld op. Of zoals Wil zegt: “je kunt overal 
genieten”. Kijk, daarom is Wil onze voorzitter, 
omdat ze zulke wijze dingen weet te zeggen. 

Natuurlijk zagen we deze ochtend talloze 
ganzen: Grauwe en kolganzen vooral en een 
enkele Brandgans. Bijzonder was ook een 
koppel Grutto’s. Zie je een steltloper met een 
naar beneden wijzende snavel, dan is het 
een Wulp en ook die konden we noteren. Bij 
de eenden telden we diverse Tafeleenden, 
Krakeenden en vanzelfsprekend Smienten 
en Wilde eenden. En paar Brilduikers maak-
ten het plaatje compleet. 

Even een zijpaadje: wat een vreemde na-
men toch soms. Kijk, die Brilduiker, dat snap 
ik nog. De mannetjes hebben voor hun oog 
een vlek die je ook met weinig fantasie kunt 

aanzien voor een brilletje. En “Tafeleend” 
daarvan vrees ik dat ik de herkomst ook wel 
kan raden. Maar Krakeend? Smient? Wulp? 
Is de herkomst van Nederlandse vogelna-
men al eens uitgezocht? Google brengt me 
bij de Etymologiebank.nl: 

Krakeend. Latijnse naam: Mareca stre-
pera. En dat betekent schettereend. (Leuk 
scheldwoord trouwens). De Nederlandse 
naam krakeend is een klanknabootsing van 
hun roep. En dat alles wordt ontleend aan: 
H. Blok en H.J. ter Stege (2008), De Neder-
landse vogelnamen en hun betekenis. 

Maar terug naar de excursie. Het is voor 
beginnend ornithologen natuurlijk wel heel 
verwarrend maar een zwerm Graspiepers 
trok zich van onze indeling in Boom- en 
Graspieper helemaal niets aan en ging ge-
woon in een boom zitten. Gelukkig was er in 
de groep zoveel deskundigheid dat de pie-
pers feilloos konden worden geclassificeerd. 

Over verwarring gesproken, wat dacht je 
van de meeuwen? Een medecursist ver-

Er valt zoveel te genieten…

Vervolg op pagina 10

Krakeend, mannetjes bruinige kop en een zwart 
achterlichaam 
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Met ruim 20 mensen op een idioot vroeg 
tijdstip vertrokken naar parkeerplaats Dal-
zicht op de Holterberg bij Nijverdal.

Daarna wandelen, door de beukenlaan 
richting de grote hei. Onderweg hoorden we 
veel en vooral mooie vogelgeluiden, wat een 
akoestiek!

Het mooie weer bleek een goede start, ook 
al waren de voorspellingen voor vandaag 
“een komen en gaan van buien”.

Eenmaal op de hei Roodborsttapuiten, 
Fitis en een Kneu gezien, mooie vogels. En 
natuurlijk vallende Boompiepermannen.

Een gids van het IVN vertelde onze gids 
wat hij ook al wist, hij stond daar als een ore-
rende wegwijzer de route naar zijn hanen te 
wijzen.

De laatste der Mohikanen, of waren het 
hanen, lieten zich uiteindelijk toch niet zien. 
Wel werd er één in de verte gehoord.

Aangekomen bij de baltsvelden begon het 
flink te regenen: die voorspellingen kwamen 
tenminste uit.

Ondanks het tegenwerkende weer heb 
ik als jaarcursus-cursist vandaag weer een 
paar vogelgeluiden geleerd en veel moois 
gezien.

Ook de professionele afkortingen als “ro-
botap” voor de Roodborsttapuiten en natuur-
lijk de “korren” zijn me niet ontgaan.

Bij de koffie scoorden we totaal 32 soor-
ten vogels. We hadden ook korhoenzoekers 
kunnen tellen, dan was de score heel wat 
hoger.

Maarten (Zonderwijk)

VERSLAG KORHOEN-EXCURSIE NAAR HOLTERBERG OP 
20 april 2012.

zuchtte al dat ze haast niet uit elkaar te 
houden zijn. Bernlef schreef er, wist hij te 
vertellen, een boek over, maar daarin zijn 
de meeuwen meer het symbool voor het 
isolement waarin de hoofdfiguur verkeert. 
Mijn literaire kennis over meeuwen reikt niet 
verder dan “Pluk van de Petteflet” waar me-
vrouw Helderder er een hartgrondige hekel 
aan krijgt. Maar leuk of niet leuk: ga d’r maar 
aanstaan. Er zijn al tig verschillende soorten 

meeuwen maar per soort heb je ook nog 
eens 2 tot wel 5 verschillende outfits voordat 
ze hun definitieve verenpak hebben. Dat is 
gewoon hard studeren om dat er allemaal in 
te krijgen. En natuurlijk heel veel meegaan 
op de excursies en goed luisteren wat de er-
varen vogelaars te melden hebben. En zoals 
ook deze excursie weer bewees: dat is hele-
maal geen straf; integendeel, er valt zoveel 
te genieten…

Peter Zweedijk.

Vervolg van pagina 8
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Uitslag Enquête januari 2012

Van een enquête-uitslag moet je niet te 
veel verwachten. Toch is het goed af en toe 
eens te onderzoeken wat de leden van de 
vereniging verwachten van hun club, bestuur 
of medeleden. Daarom hieronder een korte 
samenvatting van de ingeleverde formulie-
ren.

Van de 116 leden namen 29 personen de 
moeite de enquête in te vullen. Dat is niet 
heel veel, maar wel redelijk normaal bij en-
quêtes heb ik me laten vertellen. 

Op vraag 1, Waar moet volgens jou de 
VWG zich mee moet bezig houden?

ontstond de volgende top 10: 

1. inventarisaties en tellingen van soorten, 
(o.a. kerk- en steenuilen) en speciale  
gebiedsinventarisaties en slaapplaatstel-
lingen;

2. organisatie van de maandelijkse excur-
sies voor de leden;

3. participatie met agrariërs en natuurorga-
nisaties t.b.v. biotoopverbetering van vo-
gels in ons werkgebied, o.a. ooievaars, 
weidevogels, steenuilen;

4. organisatie van publieksgerichte cursus-
sen; 

5. eigen kennis leden vergroten, b.v. BMP-
cursussen, lezingen tijdens ledenavon-
den;

6. reageren op en meedenken over be-
stemmingsplannen van plaatselijke over-
heden en projecten als Ruimte voor de 
rivier;

7. geven van algemene publieksvoorlich-
ting over vogels;

8. nestkastonderhoud en controle in be-
paalde gebieden in de omgeving; 

9. meewerken met landelijke organisaties 
als Vogelbescherming en SOVON;

10. werkgroep jeugd.

Op vraag 2. Waarom ben jij lid van de Vo-
gelwerkgroep antwoordden de meeste 
inzenders dat ze meer van vogels willen 
weten.

Ook het beschermen van vogels en het in 
stand houden van soorten scoorde hoog.

Toch wil men ook veldwerk doen (inven-
tariseren, tellen e.d.) en voorlichting geven 
over vogels

Vraag 3: Aan welke activiteiten neem je 
deel of welke voer je uit voor de VWG. 

Vraag 4: Waar zou je aan mee willen en 
kunnen werken? 

Het blijkt dat de invullers bestaan uit een 
grote groep actieve leden die al volop mee-
werken aan allerlei activiteiten. Er zijn een 
aantal nieuwe leden die eigen kennis nog 
niet zo groot achten en er is een groepje dat 
veel zou willen, maar geen tijd heeft of aan 
andere activiteiten de voorkeur geeft.

Eigenlijk een te verwachten uitslag, maar 
als bestuur zouden we toch die niet-actieve 
leden willen proberen over te halen iets te 
gaan doen. We zijn niet voor niets een vo-
gelwerkgroep. Er zijn m.n. door de nieuwe 
werkgroep (WOP) die de tellingen en in-
ventarisaties coördineert zoveel plannen en 
interessante ideeën geopperd dat er voor 
iedereen iets te doen valt. De nieuwe leden 
kunnen we alleen maar zeggen dat ze juist 
leren van het meedoen. Maar dat is wellicht 
een open deur.

Overigens hebben een aantal mensen 
concreet gemeld dat ze wel iets willen doen 



IJsvogel nr. 72 12 september 2012

en hen roep ik hierbij op zich te melden bij 
de desbetreffende werkgroep of coördinator!

Vraag 5 en 6 gingen over onze maande-
lijkse excursies.

Over het algemeen is men tevreden, hoe-
wel er door een aantal mensen wordt gezegd 
dat ze meer variatie wil. Een aantal invullers 
schrijft dat ze zelden mee gaan. Tijdgebrek 
en drukke bezigheden is een belangrijke re-
den, een ander vogelt liever alleen. 

Een opmerking was om af en toe een ex-
cursie op een zondag te organiseren.

Het bestuur vond dat een goed idee en 
stelt daarom voor dit 2 x per jaar te doen.

Een andere vraag was rekening te houden 
met mensen die slecht ter been zijn. Helaas 
zal dat niet altijd mogelijk zijn, maar we kun-
nen er natuurlijk wel rekening mee houden.

De suggestie eens een externe gids te vra-
gen, b.v. iemand van een vogelwerkgroep uit 
dat betreffende gebied vinden we ook een 
prima idee. Tijdens ons voorjaarsweekend 
doen we dat ook wel eens, dus dat kunnen 
we zeker ook eens doen bij de reguliere 
maandelijkse excursie.

Ander leuk voorstel was het opzetten van 
doordeweeksfiets/excursiegroepje. Dus 
een fietsexcursie voor de Vutters en andere 
vrije vogels onder ons (sorry werkers). 

Er zijn veel nieuwe excursiedoelen ge-
noemd en de excursiecommissie zal hier ze-
ker wat mee doen. Overigens blijft het altijd 
mogelijk ideeën aan te leveren.

De excursiecommissie bestaat uit Ronald 
Groenink, Albert Winkelman en Marcel Hut-
ten.

Vraag 7 en 8 en 9 betroffen de maande-
lijkse ledenbijeenkomsten.

Het gedeelte voor de pauze wordt soms 
als chaotisch, rommelig en overweldigend 
ervaren. Een lid heeft behoefte aan een 

agenda en een ander vindt die ietwat rom-
melige gang van zaken nou juist weer de 
charme van de club. Kortom, we gaan min of 
meer door zoals we gewend zijn. Wel laten 
we de hoofdelijke rondvraag los. Als je iets te 
melden hebt breng je het gewoon in. Bedenk 
wel even of het per se interessant is voor de 
hele club. Soms kan iets ook in een klein co-
mité worden geregeld.

We realiseren ons dat de pauze belangrijk 
is voor de uitwisseling tussen de leden en 
voor het maken van afspraken. Die mag er 
dus niet bij in schieten!

Het programma na de pauze wordt over 
het algemeen zeer gewaardeerd en afwis-
selend bevonden. Er wordt gesuggereerd 
dat we meer met de kennis van eigen leden 
moeten doen. Hier zijn we het mee eens, dus 
kom maar op met je verhaal. 

Een andere suggestie is iets te doen met 
vogelwerkgroepen of IVN-afdelingen uit 
onze omgeving. Er was een opmerking over 
het feit dat we niet te veel onderwerpen wil-
len over vogels uit verre streken. We snap-
pen dat die voor de doorgewinterde voge-
laars onder ons interessant zijn. We mikken 
echter met onze ledenavonden toch op de 
doorsnee vogelaar. Dat neemt niet weg dat 
we natuurlijk wel 1 of 2 avonden over “Ver-
wegistan” kunnen organiseren en dat doen 
we toch eigenlijk ook wel. 

Suggesties voor ideeën kunnen bij het be-
stuur worden gemeld!

De Ulebelt als vergaderlocatie wordt door 
velen als te klein en te benauwd ervaren. 
Toch vindt de overgrote meerderheid dat we 
er thuis horen. Het bestuur stelt dan ook voor 
voorlopig hier te blijven vergaderen. 

Even apart aandacht voor nieuwe leden. 
Die hebben af en toe moeite met de “ons 
kent ons-sfeer” en het duurt dan wel even tot 
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ze hun weg hebben gevonden. Helaas is dat 
niet altijd te voorkomen.

Het bestuur stelt voor om de nieuwe leden 
naast een welkomstbrief ook een eigen con-
tactpersoon aan te bieden waar ze de eerste 
tijd met vragen terecht kunnen en die om-
gekeerd het nieuwe lid eens een keer actief 
vraagt of het allemaal loopt. Laten we ons 
als “oudgedienden” bewust zijn dat nieuwe 
leden hun weg in het begin nog een beetje 
moeten vinden. Nieuwe leden schroom niet 
om je te melden als je iets wilt weten of als je 
je wat verloren voelt!

Vraag 10 en 11 gingen over het bestuur en 
het beleid van de vereniging.

Over het algemeen tevreden geluiden (jul-
lie zijn natuurlijk al lang blij dat er een stel 
gekken in het bestuur wil zitten). Toch ook 
wel een vraag om meer structuur, en meer 
oog voor geuite wensen en ideeën van de 
leden. B.v. ook meer achter niet-actieve le-
den aanzitten.

Natuurlijk zullen we deze opmerkingen 
serieus nemen, maar toch stellen we dat we 
met z’n allen de vogelwerkgroep vormen. 
Dus heb je een idee of iets op je lever, kom 
er mee!!

En ben je een slapend lid of maak je geen 
tijd vrij voor een activiteit, hoe klein ook, dan 
is het misschien heel zinvol je eens af te vra-
gen waarom je eigenlijk lid bent. 

Niemand heeft overigens behoefte aan 
meer invloed op het beleid van de club.

De vragen 12 t/m 15: onze communicatie-
middelen.

Electronische nieuwsbrief wordt zeer op 
prijs gesteld omdat het snel en overzichtelijk 
is.

Het bestuur wil deze nieuwsbrief niet va-
ker dan 1 x per maand, en dan uiterlijk ca. 
2 weken na de ledenvergadering rondmai-

len. Heb je nieuws voor deze nieuwsbrief, 
hou daar dan rekening mee. Kopij kan naar: 
vwgijsselstreek@gmail.com.

De IJsvogel krijgt ook een positieve pers. 
Verschillende meningen blijf je echter hou-
den. Iemand vindt de excursieverhalen leuk, 
een ander vindt ze te overheersend. Som-
mige willen meer echte vogelinformatie b.v. 
over inventarisaties en tellingen, een podium 
voor onderzoek en waarnemingen. Iemand 
wil een IJsvogel met kleur, m.n. vanwege de 
foto’s.

De meeste invullers willen zeker een pa-
pieren IJsvogel houden. Sinds het vorige 
nummer weten we hoeveel tijd Jaap Bont 
steekt in het maken van die IJsvogel dus we 
hopen dat hij dat nog een poosje wil blijven 
doen.

Al met al genoeg aanleiding voor de redac-
tie weer eens bij elkaar te komen om te kij-
ken of er iets moet worden bijgesteld. En een 
oproep aan de leden om af en toe eens wat 
in te sturen als je iets te melden hebt. Kopij 
kan naar: e.somhorst@hotmail.com.

De website krijgt een acht en dat is heel 
goed. Men vindt de site mooi en toegankelijk. 

Jeroen Kuypers, onze webmaster doet er 
zelf zo veel mogelijk aan om dat zo te hou-
den, maar we denken dat het een taak van 
alle leden is af en toe eens wat op te sturen, 
zodat de site actueel en interessant blijft. 
Mail: jkuipers01@gmail.com

Vraag 16 en 17. Bij deze laatste vragen 
kon men kwijt wat men wil veranderen of 
kon men algemene opmerkingen plaatsen. 
Hier volgt een bloemlezing (niet alles is op-
genomen):
� Meer onderzoek en publiciteit en meer 

leden die daar aan mee doen.
� Ik zou graag een cursus willen doen voor 

wat meer gevorderden.
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� De VWG, daar gaat het goed mee, mis-
schien wat meer publieksexcursies om 
duidelijker naar buiten te treden. 

� Niets veranderen! Komend jaar ben ik 45 
jaar lid van de vereniging en ik zie een 
fijne groep mensen die maar één doel 
voor ogen hebben en dat is de natuur in 
al z’n facetten willen behouden.

� Meer nadruk op Onderzoek en publi-
caties en gebaseerd op de resultaten, 
structurele dialoog en aanbevelingen 
voor terreinbeherende instanties zoals 
SBB, NM, IJssellandschap.

� Meer structuur. Actieve werving jongere 
leden. Of jongere leden die de ‘ouwe rot-
ten’ eens meehelpen.

� Misschien op meer wisselende locaties 
vergaderen om zo meer betrokkenheid te 
krijgen.

� Wat meer waardering voor de mensen 
die zich al jaren belangeloos inzetten. 

� Fijne groep mensen.
� VWG beschikt over een enorme kennis 

waarvan de overheid al gebruik maakt. 
Die samenwerking moet je ook in de toe-
komst zien te handhaven.

� Omdat ik niet actief bijdraag voel ik me 
wel een beetje een parasiet maar ik wil 
ook niet actiever zijn. Ik vind het prettig 
af en toe gevoed te worden met info over 
vogels i.h.a. en dat doen jullie heel sym-
pathiek. 

� Goed dat de enquête gehouden wordt, 
de mening peilen van de leden is niet ver-
keerd. Ik hoop dat er veel respons komt 
over de mening van de leden. Succes er-
mee. 

� De sfeer is momenteel uitstekend en veel 
mensen, ook een groot aantal niet-echte-
vogelaars, voelt zich bij ons thuis. Dat is 
een hoog goed. 

� Ik ben een blij lid van deze aardige club 
mensen en ik ben blij dat ik elke keer 
weer veel leer van ervaren vogelaars. 

� Volgende keer graag een online enquête! 
Scheelt invultijd en vooral veel analy-
seertijd!!!

� Cursus fotografie eventueel door Harry 
Dijkerman. 

� Ik vind het grandioos, wat jullie allemaal 
doen, ga zo door! Sorry dat ik zelf niet zo 
actief ben, maar ik heb mijn beperkingen. 

� Mijns inziens behoort het bij de taak van 
de VWG om publiek te interesseren voor 
vogels en hun waarde. Dat zou meer uit-
gedragen mogen worden; betekent meer 
naar buiten- gerichtheid en bewust zijn 
van de Wij / Zij sfeer die er hier en daar 
heerst.

Tot slot
We hebben als bestuur uitgebreid gepraat 

over deze enquête. We gaan hier en daar 
wat bijstellen zoals je hierboven hebt kun-
nen lezen, maar over het algemeen gaan we 
door zoals we bezig zijn. Voor ons is het be-
langrijk af en toe feedback te krijgen en ge-
voed te worden. Dus daarom hartelijk dank 
aan de inzenders voor de genomen moeite.

Wil Kroon, voorzitter
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Publicaties op onze Website

Op onze website is een aantal nieuwe publicaties te downloaden:

1. Broedvogels van landgoed de Kranenkamp in 2011
  Dit is een verslag van het broedvogel monitoring project van de hand van Esther 

Veldhoen.
2. Nestkasten op het landgoed Dorth in 2011
 Het verslag van het nestkasten monitoring project, geschreven door Wout Boere, 

Herman Hannink en Jacques Blaauw.
3. Jaarverslag ringwerk 2011 “Nieuws uit het net”
 De resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep 

door Gerard Boere.
4. Jaarverslag Ooievaars commissie 2010
 geschreven door o.a. Jeroen Kuipers.
5. Ooievaars blijvend in de IJsselvallei en het achterland
 Jaarverslag van 2011 door de Ooievaarscommisie
6. Habitatvoorkeur van broedende Ooievaars in de IJsselvallei 2011
 Dit is een onderzoeksrapport van Sovon.

De laatste der Mohikanen
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 Van: Henk Doornbos
Verzonden: woensdag 16 mei 2012 17:01
Aan: wil.kroon@home.nl
Onderwerp: volgens mij

Geachte heer Kroon,
Op uw website staat een foto van (Texel, 09-10-2010, Fotograaf: Jeroen Kuipers ) 
een gekraagde roodstaart, dit is volgens mij een roodborsttapuit
Met vriendelijke groet Henk Doornbos

Op 16 mei 2012 schreef Wil.Kroon het volgende:
Dag heer Doornbos,
Ik zal uw mail doorsturen naar Jeroen, dan kan hij kijken of u gelijk hebt.
Groet, Wil Kroon

 Van: jeroen kuipers 
Verzonden: woensdag 16 mei 2012
Aan: Henk Doornbos
Onderwerp: Re: volgens mij

Beste Henk Doornbos,
Leuk te bemerken dat mensen de website goed doorkijken en dus ook de fotopagina’s.
De foto die je bedoelt is echter wel degelijk een Gekraagde Roodstaart en wel een 
1e winter mannetje. Waarom dat zo is zal ik hier in het kort uitleggen.
Ten eerste is de staart goed zichtbaar en deze is duidelijk rood (zwart bij Roodborst-
tapuit). Bij de vogel op de foto is alleen de keel donkerder dan de rest van de kop (bij 
Roodborsttapuit is de gehele kop donker, ook als de vogels in de rui zijn). Bij Roodborst-
tapuit mannetjes is er altijd een duidelijke witte nekvlek aanwezig alsook een witte streep 
op de bovenvleugel (ontbreekt bij de vogel op de foto). Op het voorhoofd van de vogel 
op de website is een lichte streep zichtbaar, deze wordt nog groter en lichter als de vogel 
volwassen is, een goed kenmerk voor Gekraagde Roodstaart en nooit aanwezig bij 
Roodborsttapuit. De leeftijd van de vogel is onder andere te zien aan de lichtomzoomde 
dekveren op de vleugel en de bruine bovendelen (grijzer bij volwassen beesten).
Ik hoop hiermee enige duidelijkheid te hebben gegeven omtrent de identificatie van deze 
vogel.

Met vriendelijke groet, 
Jeroen Kuipers

Onze website wordt goed bekeken zo blijkt uit on-
derstaande mailwisseling:
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Jeugd IJsvogel
vogels Uiterwaarden

D N E E F I U K K N R N M K G G U X B V 
X B J A G N N A E O G X A M H M H J D O 
R Y K S T T U O J R K W N K B H E H O E 
X E X N E B H H U P K M T Q U Z M Z D F 
R E G I E R R E V L I Z E T O R G S A N 
O T M I E S O K S X G J L E F Q S N A D 
O W E T E T C L L R T D M S U S B A R N 
I S A O T R O H A U N N E G U W W G S E 
E W N U K B E U O E U W E P T Z N E R E 
V P R A E R W W E L U T U I L L O S U E 
A G I E G E E G U L E Q W E M O N E U D 
A E N L G D R E P A Y K B F N S N D L L 
R D Y A H E N A M J L B S I M Y E A E I 
T N N T B Z W A X O O B J T B F T N R W 
I S J I R T A P R N J L O W E M J A U K 
V S N A G T O R K B G C Q H Z R E C T S 
E J F E I D S I V A A L S C H O L V E R 
I C W A T E R S N I P R I E T G A N S K 
K N T L F U I S K O L G A N S T E R N Q 
B H Q M L R G O R O X A P N K P T J X F 

AALSCHOLVER BERGEEND
BLAUWEREIGER NIJLGANS

BRANDGANS NONNETJE
OOIEVAAR PATRIJS
RIETGANS ROTGANS

CANADESEGANS SCHOLEKSTER
DODAARS SLOBEEND

FUUT SMIENT
GRAUWEGANS STERN

GROTEZILVERREIGER TURELUUR
GRUTTO VISDIEFJE
KIEVIT WATERHOEN
KLUUT WATERSNIP

KNOBBELZWAAN WILDEEEND
KOKMEEUW WULP
KOLGANS MEERKOET
KUIFEEND MANTELMEEUW



september 2012 19 IJsvogel nr. 72

Zaterdagmorgen, 21 april. 4.00 uur ’s och-
tends, de wekker loopt af (ook leuk voor mijn 
vrouw) en een uur later staan we met zijn der-
tienen op de Sallandsche Golfbaan. Iedereen 
is nerveus. Al snel neemt Herman Roelofs, 
onze dirigent voor deze ochtend, het dirigeer-
stokje ter hand en maant ons tot stilte.

De eerste fluitist meldt zich even om plus 
minus 5.15 bij het aanbreken van de dage-
raad. Al heel snel horen we meerdere leden 
van het vogelorkest. Herman en ook onze 
eerste concertmeester Wessel Slob geven 
tekst en uitleg over wat we allemaal horen. 
Het is een muzikale orgie van Koolmees, Tjif-
tjaf, Vink, Pimpelmees, Bonte vliegenvanger, 

Merel etc. etc. en zelfs de Buizerd slaat af 
en toe de pauken. Wat een beleving in deze 
oorverdovende stilte. En zo`n ochtend is ze-
ker voor herhaling vatbaar; misschien moet 
ik Joop van der Ende daarvoor eens bellen.

N.B. bij het door de Golfclub aangeboden 
voortreffelijk ontbijt in het clubhuis, waarvoor 
nogmaals hartelijk dank, maakten we de 
balans op. Het gehele orkest bestond deze 
ochtend uit 33 musici. Wie echt geïnteres-
seerd is in de samenstelling gaat gewoon de 
volgende keer mee.

Albert Luning

BIRDWATCHING

Zaterdagochtend 24 maart 2012 was 
de excursie gepland naar de Ossenwaar-
den. Het was een mooie ochtend en tegen 
8.30 uur hadden zich al heel wat belangstel-
lenden verzameld om aan deze excursie 
mee te doen. Vanaf het IJsselhotel gingen 
we eerst door het plantsoen de Worp. Daar 
werden de eerste Tjiftjaffen gesignaleerd en 
ook natuurlijk Pimpelmezen, Koolmezen, 
Kauwtjes, Kraaien, Spreeuwen en Boomkle-
vers. Aan het eind van het park stonden een 
paar eiken, met hier en daar een paar holen 
erin die al volop door deze klevers gebruikt 
werden als nestgelegenheid. Onder het 
spoor door kregen we aan de rechterhand de 
eerste waterpartij en volgens Ab was er gis-
teren nog een vrouwtjes Toppereend gesig-
naleerd. En ja hoor, de eerste eend die ik in 
deze plas zag was die Toppereend. We ver-

volgden onze weg over de Lage Steenweg 
en vanaf deze weg hadden we goed zicht 
op de waterpartijen van de Ossenwaarden. 
Vooral veel (Kol)ganzen waren er te zien, 
maar ook Smienten, Bergeenden, Krakeen-
den, Pijlstaarten, Watersnippen en in de 
bomen, soms na lang zoeken, een felge-
kleurde Putter. Het bleef interessant op deze 
weg langs het water en na enige discussie 
of we dezelfde weg terug zouden nemen of 
door zouden lopen, werd toch besloten om 
vanaf de dijk de eerste weg linksaf de polder 
in te nemen. Langs het informatiebord van 
het Tuylermarkerpad, kwamen we langs het 
landgoed Sterrebosch. Dit is een zgn NSW 
Landgoed (Natuurschoonwet 1928) en dit 
landgoed is een tijd lang het onderkomen 

Jaar/excursie 24 maart

Vervolg op pagina 23
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Nadat ik al een voorproefje had gekregen 
in het Haaksbergerveen van zo’n 200 over-
vliegende Kraanvogels, zouden we 19 no-
vember naar het Diepholzer Moor gaan in 
Duitsland om daar de tienduizenden Kraan-
vogels te bekijken die zich daar verzamelen 
om verder te trekken naar het Zuiden. 

Kraanvogels zijn echte trekvogels. Ze ma-
ken geen gebruik van de thermiek maar vlie-
gen met een langzame slag waarbij ze af en 
toe wat zeilen. Gedurende de vlucht uiten ze 
een zeer kenmerkende roep. Ze houden van 
rust en eenzame, uitgestrekte moeras- of natte 
hoogveengebieden, zijn monogaam en onder-
houden sterke familiebanden. Tijdens de na-
jaarstrek blijven de families dikwijls bij elkaar. 
De jongen houden zich op bij hun ouders en 
zijn makkelijk te onderscheiden van de volwas-
sen vogels. Ze missen de fraaie koptekening 
en hebben een rossige bruine kop.

De Diepholzer Moorniederung, noordoos-
telijk van Osnabrück,  staat sinds dertig jaar 
op de routebeschrijving van elke Scandinavi-
sche en Duitse Kraanvogel. De vogels zijn te 
groot om in één keer naar de overwinterings-
gebieden in Zuid-Europa en Noord-Afrika te 
kunnen vliegen en hebben rust- en voedsel-
gebieden nodig om de lange reis te kunnen 
maken. Vanaf het eiland Rügen en Scandi-
navie vliegen ze vanaf eind september naar 
het uitgestrekte hoogveengebied rond Diep-

holz en Rheden voor een lange herfstvakan-
tie. Eind oktober, begin november stijgen ze 
weer op voor de volgende etappe naar het 
Franse Lac du Dèr. Daarna zijn ze voldoende 
opgevet om de Middellandse Zee te kunnen 
bereiken. Het gebied tussen Diepholz en Su-
lingen bestaat uit vijftien hoogveengebieden 
met een gezamenlijk  oppervlak van 24.000 
hectare. Vanaf de jaren tachtig is hier met 
succes het hoogveen opnieuw tot leven ge-
wekt.  Op deze moren werd tot voor kort nog 
turf gewonnen. Inmiddels zijn ze beschermd 
en is de turfwinning stopgezet. De ondiepe 
moerassen in deze hoogveengebieden bie-
den goede rustplaatsen aan trekvogels, dus 
ook aan kraanvogels, die daar ongestoord de 
nacht kunnen doorbrengen. Om de Kraanvo-
gels te kunnen zien, zijn in deze gebieden 
mooie hoge kijktorens gebouwd. Deze to-
rens hebben meerdere etages waardoor er 
plaats is voor vele vogelaars.

Even belangrijk zijn de omringende akkers. 
Oogstrestanten worden niet meteen onderge-
ploegd maar liggen als een gedekte tafel klaar 
voor bezoekende Kraanvogels. Als echte al-
leseters kunnen ze hier enorm van genieten. 
Een passerende muis, een vette larf of een 
wat verkleumde kikker verdwijnt met evenveel 
plezier in de grote snavels. Het Rheedener 
Geestmoor en het Neustädter Moor zijn de 
grootste kraanvogelhotels in dit gebied.

Op zoek naar de Kraanvogels in het Diepholzer Moor
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Het was even spannend of de excursie 
door zou gaan omdat de week ervoor de 
meeste Kraanvogels al weer verder getrok-
ken waren. Ook was het de avond en nacht 
ervoor ontzettend mistig, er had zelfs net over 
de grens bij Enschede in Duitsland een ket-
tingbotsing plaatsgevonden met helaas een 
dodelijke afloop en de hele weg was daar 
afgesloten. Maar gelukkig kwam vrijdag-
avond het verlossende telefoontje van Ab: 
“it gaet on !” Er zaten toch nog steeds een 
groot aantal Kraanvogels in Diepholz en ho-
pelijk wordt de mist minder.  Toen we om half 
7 ‘s ochtends naar de verzamelplaats bij de 
Ceintuurbaan reden was het al veel minder 
mistig en nadat we richting Duitsland reden 
brak het zonnetje zelfs door. We reden met 
3 auto’s achter elkaar aan naar Diepholz, on-
derweg zagen we in de weilanden langs de 
autobaan al veel reeën en Buizerds. In Diep-
holz aangekomen zagen we al gauw de eer-
ste Kraanvogels. Wat daarbij opviel, was dat 
groepen die dicht aan de weg stonden, direct 
op de wieken gingen op het moment dat wij 
stopten, om op gepaste afstand weer te gaan 
zitten. Kraanvogels zijn uiterst schuw.

Op de akkers rond Diepholz foerageerden 
steeds kleine groepjes Kraanvogels, een 
prachtig gezicht. We reden nog wat rond en 
zagen ook nog een jagende Blauwe kieken-
dief die op een gegeven moment haar prooi 
had gevangen en die op d’r gemakje op ging 
eten, we konden alles goed volgen. Ook za-
gen we nog een Buizerd (er ontstond een 
discussie of het nu een afrikaanse buizerd 
was) en een Slechtvalk , aantal Staartme-
zen, Pimpel- en Koolmezen, Grote zilver-
reiger, Fazant, nog een Blauwe kiekendief, 
Sperwer, Kramsvogels, Koperwieken, een 
roedeltje reeën en, jawel....een Klapekster, 
die de gemoederen lekker bezig hield. 

Hij vloog namelijk van paaltje naar boom-
pje en de aanwijzingen die gegeven werden 
aan degenen die hem nog niet gezien had-
den, volgden dat ook letterlijk. Dat klonk zo’n 
beetje als: ”hij vliegt weer op naar rechts” ge-
volgd door “hij zit nu op het volgende paaltje” 
gevolgd door “hij vliegt weer op” met weer “hij 
zit op het volgende boompje” gevolgd door… 
enzovoort, tot een ieder hem gezien had.

Bij het laatste uitkijkpunt bij de Moordamm, 
vanaf de toren zagen we een slaapplaats van 
Kraanvogels waar er wel een paar duizend bij 
elkaar kwamen om te rusten. De uitkijktoren 
gaf een prachtig overzicht over het gebied en 
je kon de groepen goed aan zien komen.

Wat een prachtig gezicht om ze van alle 
kanten aan te zien komen vliegen en dan dat 
geluid....overweldigend ! 

In de telescoop was goed het verschil te 
zien tussen een volwassen exemplaar met 
de sprekende zwart-witte kop en donkere 
staartveren en een jong exemplaar die in het 
geheel bruinig is en geen koptekening heeft.

De schemering begon al in te vallen en de 
groepen werden groter en het geluid alleen 
maar indrukwekkender.

Was het hun kenmerkende roep (grus-
grus) of liever gezegd meer iets van “kgroeu” 
of waren het onze magen die begonnen te 
knorren? We hebben een gezellig restau-
rantje opgezocht waar we een heerlijke 
Duitse schnitzel gegeten hebben en gezel-
lig nagepraat over de gezellige, zonnige dag 
met toch nog veel kraanvogels. Een geslaag-
de dag en een geweldige ervaring! Op het 
moment dat ik dit schrijf zijn de kraanvogels 
alweer op weg naar het noorden. Ze worden 
iedere dag gespot, met honderden tegelijk 
komen ze overvliegen, een prachtig gezicht !

Elma Vonk
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Een Slobeendman uit Duivendrecht
kwam al slobberend in d’Amstel te-
recht
Als nette eend niet veel gewend
was de verassing ongekend
Geen troebel water stoomde hier
maar ’t niet te versmaden Amstelbier
Waarvoor je in kroegen moest beta-
len
kon hij hier voor noppes halen
Hij besloot eens lekker te genieten
en zich helemaal vol te gieten
Zo was hij in een mum van tijd
dan ook al zijn positieven kwijt

Oom Jan (v)A(n)gent die ’t zag ge-
beuren
besloot hem hiervoor te bekeuren
Met plichtsbesef als ambtenaar
voor dronkenschap in ’t openbaar
Maar Slobbie bleef hier niet op 
wachten
ging op de vleugels met (ver)eende 
krachten
Om verderop het laat zich raden
zich onbetamelijk vol te laden
Zo werd hij stilaan ladderzat
en begrijpelijk ook schoon aan de lat
Ondanks door de alcohol bevangen
wilde hij niet meer de beest uithan-
gen

Het liefst keerde hij dan ook vlie-
gensvlug naar alle nuchterheid terug
Maar deze strijd was niet te winnen
en raakte hij snel buiten zinnen
Hij heeft nog tegen zichzelf gezegt 
’t is of ik tegen de bierkaai vecht
Genadeloos werd onze woert
door d’Amstelstroming meegevoerd
En zo ondervond hij aan den lijve
hoe een drijfsijs af kan drijve
Ter hoogte van de Magere brug
lag hij weerloos op zijn rug

Onverhoopt heeft hij het leven moe-
ten laten
reanimatie heeft niet mogen baten
Door vier zwarte kraaien is hij weg-
gebracht
naar een Kerkhofje bij de Heren-
gracht

Deemoedig staat er op zijn graf,

IK WORSTELDE 
MAAR DREEF TOCH AF.

Keep.

(Elke vergelijking van personen of 
situaties met dit verzonnen verhaal 
gaan mank)

Luctor et abortus
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geweest van Jan Terlouw, toen hij Commis-
saris van de Koningin was voor de provincie 
Gelderland (1991–1996). Dit landgoed is he-
laas niet toegankelijk en wij vervolgden daar-
om onze weg erlangs. Op de route kwamen 
we nogal wat uitwerpselen van vogels tegen 
en dat bleek van de Reigers te komen die 
volop aan het nestelen waren, hoog boven 
in de bomen. De route voerde ons weer on-
der het spoor door en vervolgens namen we 
het fietspad richting Terwolde. Via de volks-
tuintjes kwamen we weer in de bewoonde 
wereld. Voordat we via de Twelloseweg bij 
ons koffieadres aankwamen, signaleerden 

we uiteraard nog de Huismus maar ook de 
Ringmus en de Groenling.

Tijdens de koffie in Tivoli werd gezamen-
lijk de tellijst ingevuld en kwamen we tot een 
waarneming van in totaal 62 soorten, verge-
lijkbaar met de waarnemingen van 3 jaar ge-
leden. Al met al een heerlijke ochtend in de 
natuur, met leuke waarnemingen! 

Ton Aarsman

Vervolg van pagina 19

Kraanvogels in het Diepholzer Moor
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Over onze Website

Het blijkt dat een aantal mensen als ze op 
onze site komen eerst een CJB-adres krijgen 
waarna er wordt doorgeschakeld naar onze 
website. 

Desgevraagd zegt onze webmaster Je-
roen Kuypers er het volgende over:

Als men nog steeds op dat account uit-
komt, gebruiken ze nog een oude link. 

Even www.vwg-deijsselstreek.nl intypen 
en vervolgens de site opnieuw toevoegen 
aan je favorieten. De doorverwijzing via CJB 
kan ik wel weghalen maar er zijn waarschijn-
lijk nog wel meer mensen die het oude adres 
hebben. Als het goed is, word je automatisch 
doorverbonden naar de nieuwe site dus ik 
denk dat we het gewoon nog even zo moe-
ten laten staan.

Bij dezen.

Half mei zijn Appie en ondergetekende 
naar Apeldoorn getogen.

Daar hebben we een prachtige nieuwe te-
lescoop met lichtgewicht statief voor de club 
aangeschaft.

Dat was ook nodig, omdat we met al die 
cursussen - beginners, jaarcursus, jeugd - en 
het monitorenwerk bij de ooievaars, steeds 
meer behoefte kregen aan een extra kijker.

We beschikken nu dus over 2 fraaie teles-
copen. De derde oude telescoop, die eigen-
lijk uitgediend was, is nu bij Noor Postma. De 
werkgroep Jeugd kan die gebruiken en er-
mee leren omgaan. Uiteraard nemen ze ook 
een nieuwe mee.

Onlangs kwam er een verzoek om een te-
lescoop van de vogelwerkgroep voor een pri-
vé-vakantie te mogen gebruiken. Het bestuur 
heeft besloten dat de nieuwe telescopen niet 
voor privé-activiteiten worden uitgeleend. 
Wel kan de oude kijker worden geleend. Je 
kunt dan volop oefenen en kijken of je er 
eventueel een voor jezelf wilt aanschaffen.

De nieuwe telescopen zijn bij Albert Win-
kelman en Ellen Somhorst gestald en ze 
zijn dus alleen beschikbaar voor vogelwerk- 
groepactiviteiten.

Wil Kroon

Nieuwe telescoop
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Vogelaars komen er in verschillende soor-
ten en maten voor. Mijn zus dacht enkel 
“grijze wollen sokken” types aan te treffen 
tijdens de Holterberg excursie van vorig jaar 
maar tot haar eigen genoegen bleek dit een 
vooroordeel.

Ik heb er eens wat dieper over nagedacht 
en ben tot de conclusie gekomen dat er een 
viertal “type” vogelaars is.

1: De Wetenschapper
2: De Soortenjager
3: De Weekender
4: De Bourgondiër

De Wetenschapper:

Dit type vogelaar richt zich vooral op de 
kennis over vogels. Woorden als handpen-
projectie en migratiepatronen zijn bekende 
begrippen voor dit type. Ook typerend is dat 
dit type zijn of haar kennis graag met de an-
deren deelt. Dit is zeker niet verkeerd maar 
het kan soms leiden tot erg technische on-
derwijzingen over wat het verschil is tussen 
een Spotvogel en een Orpheusspotvogel. 
Van wat ik ervan onthouden heb, heeft de 
Orpheus een kleinere handpenprojectie dan 

een normale spotvogel. Ik maak dan een 
foto van de vogel waar iedereen naar kijkt en 
kan hem dan weer aan mijn lijst toevoegen. 
En als het helemaal meezit dan kan dit type 
zelf van zijn of haar hobby zijn of haar werk 
maken. Als voorbeelden binnen onze werk-
groep kan ik noemen Gerard Boere, Gerard 
Bogard en ook onze oud voorzitter Arnold 
Bakker reken ik tot dit type.

De Soortenjager:

Dit type vogelaar houdt zich alleen maar 
bezig met zijn of haar levenslijst. Zoveel 
mogelijk verschillende soorten waarnemen. 
Binnen dit type kun je weer onderscheid ma-
ken in twee sub-typen. Diegenen die jagen 
binnen onze landgrenzen en diegene die het 
zelfs tot in Kazachstan of China zoeken. Zelf 
hoor ik tot het sub-type dat lijst binnen onze 
landsgrenzen. Mijn totaal van in Nederland 
geziene soorten is om en nabij 253, enkele 
sub-soorten niet meegerekend. Er zijn ook 
individuen die meer dan 4000 verschillende 
vogelsoorten op hun lijst hebben staan. De 
club van 4500 van DutchBirding, de lijstaan-
voerder daar heeft er ruim 7000. Naast mij 
behoren onder anderen Ronald Groenink en 
ook Albert Winkelman tot dit type.

De Weekender:

Dit type vogelaar beoefent, zoals de naam 
al doet vermoeden, zijn of haar hobby vooral 
in de weekenden. Nauwkeurige observaties 
leren ons dat dit type vaak enkele hobby’s 
met elkaar vermengt. Op het wekelijkse za-
terdagse fietstochtje wordt de verrekijker of 
zelfs telescoop niet vergeten. De weeken-
ders zijn vaak noodgedwongen alleen in het 

Wat voor type vogelaar ben ik?

Weekenders??
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weekend actief. De drukke doordeweekse 
activiteiten laten helaas vaak te weinig tijd 
over om in alle rust doordeweeks de bossen 
en landerijen te bezoeken. In een ver verle-
den, toen ik nog studeerde en dus doorde-
weeks kon vogelen, viel het mij op hoe rustig 
bijvoorbeeld Oxe, Gorsselseheide en Dorth 
doordeweeks waren. Ik wil de weekenders 
als laatste de tip meegeven om eens in de 
zoveel tijd een dagje vrij te nemen en dan 
doordeweeks eens een gebiedje te bezoe-
ken. Binnen onze werkgroep hebben wij ook 
weekenders zitten, maar die hoef ik niet te 
noemen. U kent uzelf goed genoeg denk ik.

De Bourgondiër:

Dit type vogelaar is, zoals de naam al aan-
geeft, de genieter. Lekker zittend bankje, 
zonnetje en een koelend briesje is alles wat 
dit type nodig heeft. Bij dit type staat gezel-
ligheid voorop en maakt het minder uit wat er 
uiteindelijk gezien wordt. Op de verschillende 
weekenden waarmee ik de afgelopen jaren 
ben mee geweest heb ik diverse Bourgondi-
ers langs zien komen. Vooral als het weer in 
het najaarsweekend op Texel goed is, is het 
regelmatig blotebuikjestijd. Nu moet ik hier 
niet te diep op ingaan want ik moet er met-
een bij zeggen dat er ook mannelijke Bour-
gondiërs te vinden zijn. Maar ik denk toch dat 
de dames bij dit type in de meerderheid zijn. 
De jaren dat ik lid ben van de werkgroep heb 
ik kunnen observeren dat er vele Bourgondi-
ers onder de overige leden bevinden. Teveel 
om hier op te noemen zelfs. Onze huidige 
voorzitster Wil Kroon is er in ieder geval van 
dit type vogelaar.

Jan-Jaap Fleurke

Bourgondiërs??



IJsvogel nr. 72 28 september 2012

Excursies en activiteiten voor de komende maanden
Aanmelden bij:

Ab Winkelman: tel: 06-54687851,  albert.jw@ziggo.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.

Voortaan vertrekken we, tenzij anders vermeld, voor alle excursies vanaf de voormalige Tropi-
sche Landbouwschool, hoek Centuurbaan, Brinkgreverweg.

September 15 Watervogeltelling, de eerste telling van het nieuwe seizoen met de fiets 
 vanaf de Spoorbrug Deventer naar het pontje in Gorssel, vertrek 9.00 uur

September 16 Oogstfeest, de Ulebelt

September 22 Gaande trekvogels, Duursche waarden bij Olst, ochtendwandeling, 
 vertrek 8.30 uur hoek Centuurbaan Brinkgreverweg

Oktober 3 Ledenvergadering met na de pauze: Vliegen deel 2, Paul Vermeulen geeft het 
 vervolg van zijn presentatie aerodynamische vliegtechnieken van vogels.

Oktober 5-6-7 Texelweekend, aanmelden bij Saskia Reinders, saskiareinders@planet.nl

Oktober 13 Watervogeltelling, met de fiets vanaf de Spoorbrug Deventer 
 naar het pontje in Gorssel, vertrek 10.00 uur

Oktober 27 Zijn onze wintergasten er al, Oostvaardersplassen, dagexcursie, 
 vertrek 8.00 uur hoek Centuurbaan Brinkgreverweg

November 3 Overijsselse vogelaarsdag, waarschijnlijk in de buurt van Zwolle, 
 kijk voor verdere informatie in de Nieuwsbrief

November 7 Ledenvergadering na de pauze laat Ronald Groenink foto’s zien 
 van zijn reizen van de afgelopen tijd

November 17 Watervogeltelling, met de fiets vanaf de Spoorbrug Deventer 
 naar het pontje in Gorssel, vertrek 10.00 uur

November 24 Is er nog wat waar te nemen in het bos, Landgoed Joppe, ochtendwandeling, 
 vertrek 8.30 uur hoek Centuurbaan Brinkgreverweg

December 12 Ledenvergadering na de pauze zal de werkgroep WOP resultaten van het 
 afgelopen jaar presenteren. Te denken valt aan de BMP’s,  
 de Geelgors inventarisatie en Kwartelkoningen etc.

 "LET OP DIT IS DE 2E WOENSDAG VAN DECEMBER"

Belangrijk: Voor alle excursies is het van belang je tijdig op te geven bij de personen die boven-
aan 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.



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 o.m. uit cursussen, nestkastonder-
houd, beheer van Ooievaarsbuitenstation ’t Zand in Gorssel, inventarisaties en 
tellingen van soorten en speciale gebiedsinventarisaties. 

Maandelijks vindt een ledenbijeenkomst plaats in de Ulebelt (Maatmansweg 3). 
Ook zijn er maandelijkse excursies.

Lid of donateur worden: 
Mail Tineke Hirschler,   vwgijsselstreek@gmail.com

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

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

Contactpersonen:
Ooievaarstation H. Hietbrink, 0575-491992
WOP onderzoek en E. Veldhoen, estherveldhoen@gmail.com 
publicaties oa tellingen 
Kerkuilen en kolonievogels R. Wijnbergen, 0570-641461
Steenuilenwerkgroep K. Spijker, 0570-643600
Kleine nestkasten ??
Kwartelkoning en roofvogels W. Gerritse, 0570-591983
Waarnemingen J. Kuipers, jkuipers01@gmail.com
Junior Vogelclub 10-14 jaar M. Hoksberg, 06-24129174
Watervogeltelling E. Somhorst, e.somhorst@hotmail.com

Gewonde vogels: St Vogelasiel Noah Halle, 0314-390027
 E. vd Werf Kampen,  06-22604478

Internetsite: www.vwg-deijsselstreek.nl
Contactadres: vwgijsselstreek@gmail.com


