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VERSLAG VERGADERING 30 aug 2016 
 

 
1. Welkom, agenda, ledenlijst 

Hans Dankbaar opent de vergadering met een hamerslag. 
De agenda wordt ongewijzigd gevolgd. 
En er zijn geen meldingen m.b.t. de ledenlijst.               
                   

2. Herfst-Winter tellingen 2015-2016 – samenvatting door Paul Troost. 
Tijdens de Herfst-Wintertelling van 2015/2016 - die loopt van 15 juli 2015 tot 5 
maart 2016 – zijn er door de VogelWerkGroep 194 veldbezoeken daadwerkelijk 
uitgevoerd. Er zijn 191 veldkaarten verwerkt, d.w.z. dat van die 191 veldkaartjes 
de gegevens door Geke Witter zijn ingevoerd op Waarneming.nl. Er blijken dus 3 
veldkaartjes ergens tussen het veldbezoek en de verwerking zoekgeraakt, helaas. 
Er zijn 150 soorten vogels waargenomen; het gemiddelde aantal soorten ligt de 
laatste jaren steeds tussen de 140 en 150. De soorten vogels verschillen wel per 
jaar; zo zijn er gedurende de laatste 10 jaar 201 verschillende soorten 
waargenomen. Dit jaar is het totaal aantal vogels dat is waargenomen: 84.323. 
Van belang t.a.v. H-W-telling: 
- Graag doorgegeven aan Geke als een gepland veldbezoek niet is 

doorgegaan; dan hoeft ze niet te wachten op het veldkaartje.  
- Vul het veldkaartje volledig in  
- en bezorg het tijdig bij Geke.  
Aldus nemen we onszelf als VWG serieus. 
 

 
3. HuisZwaluw  telling  2016 door Paul Troost 

De start van de Huiszwaluw tellingen ligt in 1989. 
We tellen nu 20 kolonies, vanaf 2009. 
Globaal blijft de stand aardig stabiel; (lichte) verandering/daling is vooral te wijten 
aan invloeden tijdens de trek, dus vooral buiten Nederland. De overlevingskans 
van een huiszwaluw is 20% (Sovon houdt 16% aan): 2 a 3 broedsels per jaar per 
paar; 3 a 5 eieren per legsel = minstens 2 x 4 = 8 jongen per jaar per paar; met 
het ouderpaar erbij geeft dat 10 HZ. Maar er komen niet méér HZ naar Nederland 
na de trek, dus er sterven 8 van de 10 oftewel slechts 2 van de 10 komt van de 
trek terug, ergo: overlevingskans 20%.                                       

 
4. BMP 2016 – trends, opvallende zaken door Hans Dankbaar 

Hans toont in fraai uitgewerkte grafieken de bij Sovon ingevoerde 
BroedMonitoringProject gegevens. Hij neemt de vergadering zo mee in een 
overzicht van de bijzonderheden en wetenswaardigheden van de BMP scores 
van het afgelopen broedseizoen van elk telgebied. ((Zie voor de inhoud het 
eerder per email toegezonden excel-bestand van elk telgebied afzonderlijk.)) 

 
5. Plannen vogelreis Spanje door Marian Blom 

((Ook hier een verwijzing naar een eerder toegestuurde email, namelijk die van 
de vogelreis naar Spanje in mei van dit jaar.)) 
Marian laat omgeving- en vogelfoto’s zien van de reis die zij, haar zus en Jeannet 
Spronk in mei maakten. De bedoeling is om leden van de VWG zo mogelijk te 
enthousiasmeren om volgend jaar mee te gaan: naar Spanje, naar de omgeving 
onder Alicante (oost/zuidoost kust van Spanje). Jeannet heeft daar een 
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appartement aan de kust. Ze kent de omgeving (weet waar welke vogels zitten) 
en de mensen daar, waardoor bijvoorbeeld een gids bespreken net iets 
gemakkelijker gaat (haar kennis Bryan Thomas is dit jaar een uitstekende gids 
gebleken).  De tijd in het jaar – half/eind mei – is een goede tijd om te vogelen in 
Spanje: vele vogels in het broedseizoen terwijl het nog niet zó zomersheet is. 
Ben je geïnteresseerd meld je dan bij Jeannet of Marian: 
nennespronk@hotmail.com of 0592-316728 
marian.a.blom@ziggo.nl of 0592-342670. 
Binnenkort wordt er een bijeenkomst belegd waarin degenen die zich als 
belangstellende gemeld hebben gezamenlijk de reis voor volgend jaar zullen 
uitzetten. Kortom het plan is er, weinig staat vast, veel is bespreekbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijeneter. Foto Bryan Thomas 

 
6. Mededelingen/vragen 

Peter Klomp meldt dat hij op uitnodiging – uitdaging? - van Arend van Dijk een 
concept klaar heeft van een artikel over de werkwijze van onze VWG. Het ligt 
momenteel bij Arend om bekritiseerd te worden. Er wordt dus volop aan gewerkt. 
Arend denkt aan publicatie in Drentse Vogels en wellicht ook Sovon Nieuws en 
dat zal dan in 2017 zijn. 
 

 
Na de pauze laat Bert Kroeze foto’s zien van een vogelreis naar Cyprus, die hij 
april 2015 maakte samen met zijn vaste vogelreiskameraden Hans Dankbaar en Rob 
Kugul. Om e.e.a. te completeren laat Hans er van menig vogel ook het geluid van 
horen en af en toe voegt Rob een stukje ‘sterk verhaal’ toe. 
In een prachtig kleurrijk reisverslag komt o.a. voorbij: 

- Zwarte Frankolijn, die je niet te zien krijgt (geen foto dus), maar wel in zijn 
karakteristieke geluid kunt kennen. 

- Menig vogel met als voorvoegsel ‘Cyprus’: zoals C. Grasmus, C. Graszanger,  
C. Tapuit, C. Dwergooruil en C. Zwarte Mees; meest mét zijn eigen geluid. 

- Aziatische Patrijs 
- Sporenkievit + geluid 
- Ruepels Grasmus + geluid 
- Kaspische Plevier 
- Morinel 
Kortom, menig vogel die zo’n reis echt de moeite waard maakt. Fantastisch! 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------MB 
Noteer in je agenda de vervolg vergaderdata in 2016: di 11 okt en di 29 nov.  
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