
 

 
 

 
 

 



Vogelwacht Balk en omstreken 

website: www.vogelwachtbalk.nl 

e-mail: vogelwachtbalk@hotmail.com 

     
bestuur vogelwacht    

 Vacant!!  voorzitter  

T. de Smit Lorbuorren 3 Harich secretaris 603918 

A. Overwijk De Weind 7  Balk penningmeester 604891 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum lid 06-36090150 

J. Deinum B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten lid 06-23647648 

G. Jellema Omrin 8 Nijemirdum lid 572250 

J. v/d Galiën De Dammen 19 Balk lid 604052 

         
ere-leden     

A. Volbeda  Stinsenwei 10    Harich   

H. Kanninga H. Gabesstraat 35    Balk   

W. Louwsma De Wurdze 8 Balk     

     
jeugdvogelwacht    

J. v/d Galiën De Dammen 19 Balk  604052 

W. de Boer Welgelegen 13 Harich          605531 

T. de Smit Lorbuorren 3 Harich                603918 

     
werkgroep weidevogels    

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-36090150 

J. Deinum B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten  06-23647648 

     
werkgroep kerkuilen    

W. Louwsma     De Wurdze 8   Balk    603178 

G. v/d Meer     Heerenhoogweg 18  Wijckel   603467 

A. v/d Meer     Swaaigat 8 Sondel   603679 

M. de Vries Stinsenwei 17 Harich  603975 

T. Leenes   W. Barentsstraat 13 Balk  603203 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-36090150 

     
werkgroep roofvogels    

W. Louwsma      De Wurdze 8   Balk  603178 

G. v/d Meer     Heerenhoogweg 18   Wijckel      603467 

A. v/d Meer     Swaaigat 8 Sondel   603679 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-36090150 

T. Leenes   W. Barentsstraat 13 Balk  603203 

J. Deinum B.G.H. Mulierstraat 29 Sloten  06-23647648 

     
propagandadienst    

I. Bergsma Ludgerusstraat 4 Balk  602311 

         
wintervoedering    

A. Volbeda  Stinsenwei 10 Harich    604553 

J. Galama Jachtlustweg 43     Wijckel  603235 

G.J. Bergsma Keamerlanswei 11 Harich  602241 

     
vogelringers     

W. Louwsma    De Wurdze 8   Balk  603178 

D.J. Venema De Flechtreed 51 Oudemirdum  06-36090150 
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Uitnodiging 

Jaarvergadering Vogelwacht Balk & omstreken 
 

Op donderdag 27 februari 2014 in de Treemter te Balk 

Aanvang 20.00 uur 
 

Agenda 
 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen vorige vergadering op 28 februari 2013. 

4. a. Jaarverslag penningmeester. 

b. Verslag en benoeming kascommissie. 

5.  Bestuursverkiezing: 

Er is nog geen nieuwe voorzitter gevonden! Wie stelt zich hiervoor 

beschikbaar? Kandidaten kunnen zich tot één dag voor de 

jaarvergadering melden bij het bestuur. 

Aftredend  zijn Ale Overwijk, Theunie de Smit en Johan Deinum.  

Ale Overwijk stelt zich niet herkiesbaar. Er is dus een nieuwe 

penningmeester nodig. Het bestuur is op zoek gegaan en heeft Jan 

Willem Kooistra uit Balk bereid gevonden. 

Theunie de Smit en Johan Deinum stellen zich beiden nog een periode 

herkiesbaar. 

6. Verslag Werkgroep Weidevogels.  

7. Verslag werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

8. Verslag Jeugdvogelwacht. 

9. Excursie Makkumer noordwaard – 24 mei 2014 . 

10. Rondvraag. 
 

Pauze 
 

11. Wegens groot succes een vervolg: 

Johan Deinum presenteert foto’s uit eigen werk. 

12. Sluiting. 
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Van het bestuur 
 

70-jarig jubileum!! 

In 2013 vierden wij het 70-jarige bestaan van de vogelwacht. Onze Vogelwacht 

is ontstaan op initiatief van de heer L. Duyff, die op 29 september 1943 de heer 

A. van der Most van Spijk, hoofdcontroleur van de Vogelwacht 1936, uit 

Haarlem had uitgenodigd om te Harich een lezing te houden over "Vogels en 

Vogelbescherming". Deze lezing was er speciaal op gericht om propaganda te 

maken voor de vogelbescherming met het oog op de veelvuldige stroperij, 

vooral eetbare vogeleieren, hetgeen gezien de honger in de oorlog erg toenam.  

De heer Duyff vond al snel in zijn naaste omgeving mensen die hun 

medewerking wilden verlenen. En op deze manier werd op 6 oktober 1943 

overgegaan tot het oprichten van een zogenaamde Vogelbeschermingwacht 

onder toezicht van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels 

(het huidige Vogelbescherming Nederland). 

 

In het kader van het 70-jarige jubileum zijn wij op 25 mei op excursie naar het 

Lauwersmeer geweest. We hebben hier met een rondvaartboot over het meer 

gevaren. Uitgenodigd waren onze eigen leden en de leden van de omliggende 

Vogelwachten. Een verslag van de excursie is verderop in dit Jaarboek te 

vinden. 

 

Als bestuur leek het ons leuk om in het kader van ons jubileum weer een 

eendenhuisje in de vijver van Balk te realiseren. Er is namelijk al enkele jaren 

geen eendenhuisje meer in de vijver van Balk aanwezig. Met de bijdrage van 

€200,-- van Plaatselijk Belang Balk Vooruit (Laag hangend fruit) gaan wij dit 

opnieuw realiseren. Age van der Meer en Johan Deinum zijn druk bezig met het 

vervaardigen van het bouwwerk. Wij verwachten het eendenhuisje in de loop 

van 2014 te kunnen plaatsen en onthullen. Via de krant zal dit bekend worden 

gemaakt.  

 

We zijn daarnaast druk bezig om de jaarboeken die de afgelopen jaren zijn 

uitgebracht te digitaliseren en als PDF-bestand beschikbaar te stellen via onze 

website. Een flink aantal is reeds op de website geplaatst. Op deze manier zijn 

de jaarboeken voor een ieder te lezen en gaat de waardevol informatie die over 

de jaren heen is verzameld niet verloren. 

 

Bestuurssamenstelling 

Op de jaarvergadering van 28 februari 2013 is Wybren de Boer afgetreden als 

voorzitter. De plaats van Wybren werd ingevuld door Egbert Batteram, die 
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tijdens dezelfde jaarvergadering benoemd werd als nieuw bestuurslid. 

Besproken werd dat Egbert na verloop van tijd het voorzitterschap zou 

overnemen. In de loop van 2013 heeft Egbert echter te kennen gegeven dat zijn 

ideeën en werkwijze niet bevredigend verenigbaar waren met de werkwijze van 

het bestaande bestuur. Hij heeft er dan ook voor gekozen om zijn 

bestuursfunctie per direct neer te leggen. Sindsdien is het bestuur verder gegaan 

met zes bestuursleden en een roulerend voorzitterschap. Er zijn verschillende 

personen benaderd voor het voorzitterschap, maar helaas vooralsnog zonder 

resultaat. 

 

Activiteiten 

Naast de jubileumactiviteiten is onze Vogelwacht weer op veel gebieden actief 

geweest. Van verschillende activiteiten wordt verderop in het Jaarboek verslag 

gedaan. Op deze plaats proberen wij een kort overzicht van de activiteiten te 

geven. 

 Op 20 februari hielden we onze jaarlijkse PR-avond. Vogelwachter Henk 

Waterlander uit Sint Nicolaasga hield een mooi en boeiend verhaal over de 

natuur in de Noedpolder en It Witsân. De avond werd goed bezocht; 45 

personen waren aanwezig. 

 Met onze Jeugdvogelwacht zijn wij verschillende keren bij de nestkastjes in 

het Harichsterbosk langs geweest. De opkomst was iedere keer goed. Ook 

het afgelopen jaar was er weer veel onderhoud aan de nestkastjes nodig. 

Pieter Hoekstra heeft weer verschillende nieuwe nestkastjes gemaakt en 

oude, kapotte nestkastjes gerepareerd. Ook Theo Leenes heeft nieuwe 

nestkastjes van kunststof gemaakt. Super bedankt. Verder hebben we met 

een groep jeugd het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden bezocht. Er 

waren in het museum veel activiteiten voor de jeugd georganiseerd, zodat 

het een leuke en leerzame middag werd. Ook hebben we meegedaan aan de 

jeugdfûgelwachtdei van de BFVW, die werd gehouden in Kollum. 

 De Weidevogel Werkgroep is evenals andere jaren weer zeer actief 

geweest. Zoals verderop in het Jaarboek is te lezen kunnen zij eindelijk 

weer eens wat positievere resultaten presenteren. De afname van het aantal 

broedparen weidevogels is dit jaar gestopt. Daarnaast is het nazorggebied 

rond Oudega uitgebreid. 

 Het was dit jaar wat betreft het aantal broedparen een matig jaar voor de 

Werkgroepen Roofvogels en Kerkuilen. Weinig broedparen houdt echter 

niet in dat er minder werk hoeft te worden verricht. Doordat in slechte jaren 

paren ook later dan gewoonlijk tot broeden komen moet een gebied 

daardoor juist meerdere keren worden afgezocht. Het is dan namelijk niet 

met de eerste ronde gelijk raak. Ook dit jaar zijn er, met name door de grote 
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enthousiasme en inzet van Willem Louwsma, weer mooie resultaten 

behaald. 

 Voor de tweede keer hebben wij meegedaan aan “FF-boeren” 

(www.ffboeren.nl), waarbij wij op alle drie dagen een stand hebben 

bemand. Er was onder de bezoekers veel interesse in ons vogelwachtwerk. 

 En dan natuurlijk nog de activiteiten in het kader van ons 70-jarig jubileum 

zoals eerder beschreven: de excursie naar het Lauwersmeer en het 

realiseren van een eendenhuisje in de vijver van Balk. 

 

Bij deze willen we een grote waardering uitspreken voor al het werk dat onze 

leden hebben verzet. Enorm bedankt!! 

 

Wij wensen u een fijn vogeljaar toe. 

Het bestuur van Vogelwacht Balk e.o. 

 

 

 

http://www.ffboeren.nl/
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Verslag  Algemene ledenvergadering  van de “Vogelwacht Balk en 

omstreken” gehouden op 28 februari 2013 in de Treemter te Balk 

  

Aanwezig: 22 leden en 5 bestuursleden.  

Afwezig met kennisgeving: Ale Overwijk, Joop van der Galiën en Meine 

Veenstra. 

 

1. Opening.  

Voorzitter Wybren de Boer opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom, in het bijzonder onze ereleden Auke Volbeda, Willem Louwsma en 

Henk Kanninga. Er zijn twee bestuursleden wegens ziekte afwezig. 

De voorzitter staat stil bij het afgelopen jaar, waarin een aantal leden ons zijn 

ontvallen. Voor deze leden, die niet met name genoemd zijn, wordt staande een 

moment van stilte in acht genomen. Dit is het laatste jaar dat Wybren als 

voorzitter optreedt. Na negen jaar is hij nu toe aan een nieuwe uitdaging. Dit 

heeft hij gevonden in het bestuur van het Plaatselijk Belang van Harich. Het is 

wel bijzonder dat hij in het bestuur werd gekozen, op de dag dat koningin 

Beatrix aankondigde dat ze het stokje overdraagt aan Willem Alexander en 

Maxima. Vandaag, nu Wybren zijn voorzitterschap neerlegt, is het de dag 

waarop de paus aftreedt. Gedenkwaardige momenten die samenvallen! 

 

Als we het jaar 2012 overzien, zijn we weer op veel gebieden actief geweest. 

Vorige week hadden we een interessante PR-avond, waar Henk Waterlander 

filmmateriaal vertoonde van de natuur in zijn nazorggebied, de Noedpolder en 

It Witsân. Omdat de bijeenkomst in Hotel Welgelegen op het laatste moment 

geen doorgang kon vinden werd de avond gehouden in de Treemter. De 

uitnodigingen waren echter al de deur uit. In de Balkster Courant stond deze 

wijziging wel vermeld. Er zijn flyers opgehangen en op de avond zelf stonden 

twee mensen bij de ingangen van Hotel Welgelegen, zodat (bijna) iedereen op 

de juiste plaats arriveerde. Er was een goede opkomst. 

Het bestuur vergaderde weer een aantal malen en woonde de rayonvergadering 

en de algemene ledenvergadering van de BFVW bij. Er werd een weidevogel 

nazorgavond gehouden en ook dit jaar zijn weer vele weidevogel nazorgers in 

het veld bezig geweest. Verder waren de leden van de Werkgroepen Roofvogels 

en Kerkuilen zeer actief. De excursie in 2012 ging naar het Fochteloërveen. Een 

bijzonder natuurgebied. Een nieuw project was dit jaar “FF-Boeren”. Dit 

project werd gehouden in de zomervakantie. Een aantal boeren hield open 

dagen met de bedoeling toeristen te laten kennismaken met verschillende 

boerenbedrijven. Onze aanwezigheid bleek heel nuttig, zeker voor de relatie 
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met de boeren. Als dit in 2013 weer wordt georganiseerd zullen we weer van de 

partij zijn. 

Door de Jeugdvogelwacht werden de nestkastjes in Harich en Wyckel 

gecontroleerd en samen met de jeugd van de gehele provincie werd met 15 

jeugdleden deelgenomen aan de Jeugdvogelwachtdag van de BFVW in Ureterp. 

De meeste activiteiten kunt u ook lezen in het jaarboek 2012, dat door Johan en 

Durk is gemaakt. Applaus!! 

 

De antipredatie nestbeschermer is weer gebruikt. Er zijn er daarnaast meer 

bijgemaakt door Johan en dit heeft tot goede resultaten geleid. We willen hier 

volgende maand een stukje over schrijven in de Balkster Courant. In 2012 werd 

het eerste kievitsei van Fryslân gevonden op 12 maart en op 13 maart vond 

Simon Zeldenrust het eerste ei van onze Vogelwacht. Op 25 maart was het 

quotum al vol. De koppeling zoeken en nazorg blijft het komende jaar 

hetzelfde. Er was ook dit jaar weer een procedure tegen de 

ontheffingsverlening, die door de Provincie Fryslân (de ontheffingsverstrekker), 

in  het voordeel van de BFVW werd gewonnen. 

In 2012 werd Mark Brouwer tot de voorzitter van de BFVW benoemd. Dit jaar 

(2013) treedt hij af en voorgedragen wordt Rendert Algra. Het voorzitterschap 

wisselt snel en blijkt een zware functie te zijn. 

Dit jaar, op 6 oktober 2013, hoopt onze Vogelwacht zijn 70 jarig bestaan te 

vieren. We zullen hier wat publiciteit aan geven en gaan een bijzondere 

excursie organiseren. 

We hopen op een mooi vogeljaar en dat de vogelstand dit jaar een positieve 

draai krijgt. 

 

Durk heeft nog een aanvulling vanuit de rayonvergadering. Vanuit de 

commissie broedzorg van de BFVW is er het verzoek gekomen om meer 

aandacht te vragen voor de boerenzwaluw. De BFVW wil een meetnet 

opstarten voor het monitoren van de boerenzwaluw. Voor het meetnet moet per 

schuur twee maal per jaar het aantal bezette nesten worden geteld. Per 

vogelwacht vraagt men een coördinator aan te stellen. De tellingen zouden 

kunnen worden gecombineerd  met het weidevogel nazorgen. Belangstellenden 

kunnen zich melden bij Durk. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

* Verslag van de Jeugdvogelwachtdag van de BFVW in Ureterp. 

* BFVW jaarverslag 2012 en agenda voor de jaarvergadering op 1 maart 2013. 

Johan en Gerard zullen hier onze Vogelwacht vertegenwoordigen. 
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* Het Rosso Milleniumproject: “De Fryske fûgels efternei” organiseert reizen 

naar Senegal en Mauretanië en wil deze onder de aandacht brengen bij de 

vogelwachten. Het is het gebied waar onze greidefûgels overwinteren, maar 

helaas soms ook in de koekenpan belanden, vanwege de armoede en de honger 

die er heerst. 

* De weidevogelkennisdag van de BFVW wordt gehouden op 7 maart in 

Burgum, landgoed Glinstra State. 

 

3. Notulen ledenvergadering van d.d. 23 februari 2012.  

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd en vastgelegd.  

 

4a. Jaarverslag penningmeester over 2012.  

Wybren doet verslag, na overleg met Ale. Het is een zeer uitgebreid en 

nauwkeurig verslag. Zelfs dit jaar is er weer een positief saldo van € 262,75. 

We zijn een zuinige Vogelwacht! Wybren merkt op dat er in de negen jaar dat 

hij in het bestuur van de Vogelwacht zat nooit een negatief saldo is geweest. Dit 

jaar nu het een jubileumjaar is zou het wel eens anders kunnen worden. Ook 

overweegt het bestuur om projecten te ondersteunen, denkend aan een 

eendenhuisje in de vijver van Balk of andere suggesties. 

Vraag van Pieter Veenstra: Waarom geen automatische incasso? Dat scheelt in 

de kosten en is gemakkelijker. 

 

4b. Verslag en benoeming kascommissie.  

De kascommissie, bestaande uit Bernardus Gijzen en Evert Steensma, heeft een 

genoeglijke avond bij Ale doorgebracht. Ze hebben de kasboeken 

steekproefsgewijs gecontroleerd en prima in orde bevonden. Bij deze wordt de 

penningmeester dan ook met applaus decharge verleend.  

Benoeming kascommissie: Bernardus Gijzen is aftredend en Jan Willem 

Kooistra is bereid gevonden om zijn plaats in de kascommissie in te nemen. 

 

5. Bestuursverkiezing.  

Aftredend zijn: Wybren de Boer en Joop van der Galiën. Joop stelt zich 

herkiesbaar. Wybren treedt af. Geen van de huidige bestuursleden wil de taak 

van voorzitter op zich nemen. Het bestuur heeft mensen benaderd en Egbert 

Batteram heeft hier positief op gereageerd. Eerst niet direct als voorzitter, maar 

dat wordt binnen het bestuur door Durk en met de steun van Wybren zeker 

opgelost. Egbert is enthousiast voor de natuur, heeft op zijn terrein een 

zwaluwentil gerealiseerd en een oeverzwaluwenwand gebouwd. De 

zwaluwentil is helaas nog niet bewoond en in de oeverzwaluwenwand hebben 

dit jaar maar liefst 24 paartjes gebroed. Er zijn geen andere kandidaten en 



 8 

Egbert Batteram wordt met applaus benoemd. Wybren treedt af en wordt door 

Theunie bedankt voor de plezierige wijze waarop hij het voorzitterschap heeft 

vormgegeven. Hij krijgt onder applaus het boek “Goudplevieren en 

Wilsterflappen” en maakt deze vergadering nog als voorzitter af. 

 

6. Verslag Werkgroep Weidevogels.  

Durk geeft een toelichting op de resultaten van de Werkgroep Weidevogels. De 

trend dat het aantal broedparen afneemt gaat gestaag door. Dit jaar was natter 

dan het vorige en dat is beter voor de weidevogel. De vos heeft weer flink 

huisgehouden. De resultaten staan in het jaarboek beschreven. 

Johan geeft aan dat er vorig jaar overleg is geweest met Bosk en Greide over de 

nazorg in Oudega. We proberen om het gebied van de Algemiene wei met onze 

nazorgers dekkend te krijgen. De nazorgers van een gebied met weinig vogels 

kunnen we beter inzetten in een kansrijker gebied. 

Er is een nieuw registratiesysteem voor de nazorgers, waar nu via internet 

stippen op de kaart worden gezet, waar de nesten liggen. Durk vermeldt dat een 

aantal coördinatoren nu zelf de gegevens hebben ingevoerd. We hopen dat we 

hier meer naar toe kunnen. De kinderziekten van het programma zijn er nu 

hopelijk uit. 

Voor de 2
de

 keer zijn de anti-predatiekooien gebruikt. Johan vertelt dat er 14 

over de legsels van de kievit zijn geplaatst, waarvan er 10 zijn geslaagd, en 4 

zijn mislukt. De meeste kans op succes is de kooi te plaatsen als de kievit goed 

zit te broeden. We hebben nu 20 kooien en Johan maakt er nog een aantal bij. 

Daarna gaat hij proberen speciale kooien te maken voor de scholekster en de 

grutto. Voor de scholekster meer ruimte tussen de spijlen en voor de grutto van 

boven meer open. 

 

7. Verslag Werkgroepen Kerkuilen en Roofvogels. 

Willem Louwsma geeft  uitleg: Het meeste staat al in het jaarboek. Alles hangt 

af van het eten. Vooral bij de kerkuilen is het muizenaantal bepalend. Dit jaar 

kwamen er ook erg weinig ransuilen aan de eileg toe. 

Een bijzonder voorval: Johan werd  hoog in de boom tijdens het ringen 

aangevallen door een  boomvalk. De boomvalk zette daarbij zijn klauwen in de 

rug van deze dappere roofvogelringer. 

Verder hebben we wel een mooi jaar gehad. Bedankt voor alle tijd die er 

ingestoken wordt. Helaas komen er weinig nieuwe mensen bij. 

 

8. Jeugdvogelwacht.  

Wybren de Boer geeft een toelichting. We hebben zo’n 30 jeugdleden op 

papier, waarvan er 12 actief meegaan. Op 4 januari zijn we naar het 



 9 

Natuurmuseum in Leeuwarden geweest, de beloofde uitnodiging van de 

Provincie. We hadden het geluk dat er in de kerstvakantie veel leuke 

activiteiten waren georganiseerd. 

Bij de nestkastcontroles hadden we in het Harichsterbos weer mooie resultaten. 

We hebben nu de marter onder controle, maar helaas heeft de specht de 

vogelhokjes ontdekt. Het was dramatisch, de meeste hokjes waren kapot gepikt. 

Ze zijn weggehaald en bij Pieter Hoekstra gebracht, die ze probeert te 

repareren. Pieter vertelt dat hij er nu 20 klaar heeft en er liggen er nog 12 ter 

reparatie. De specht gaat door en er komen er nog zeker 15 bij, die Pieter 

Hoekstra gaat repareren. Applaus voor dit vele werk! 

De Jeugdvogelwachtdag van de BFVW is dit jaar op 15 juni en wordt 

georganiseerd door Vogelwacht Kollum. 

 

9. Excursie.  

2013 is het jaar waarin onze vogelwacht zijn 70 jarig jubileum viert. De 

Vogelwacht Balk e.o. is opgericht op 6 oktober 1943 en de BFVW op 12 

november 1947. 

We willen dit vieren door een bijzondere excursie met een rondvaartboot op het 

Lauwersmeer, een prachtig gebied met veel vogels, met name de zeearend met 

jong. We zitten er droog, met een hapje en een drankje. Als de groep groot 

genoeg is zijn er geen anderen op deze boot. Het vervoer hoeft geen 

belemmering te zijn, we zorgen voor voldoende auto’s. 

 

10. Rondvraag. 

De puzzel: er waren 15 goede inzendingen en er wordt geloot voor de prijs. De 

winnaar is Lenie Keus. De prijs wordt bezorgd. 

Auke Volbeda heeft een mooi verhaal: er was een delegatie in Senegal. 

Studenten deden daar onderzoek in het skrizen project. Toen ze daar over de 

markt liepen, zagen ze een meisje lopen, met een kettinkje om van ringetjes van 

de skries! 

Willem Louwsma wil graag tien ransuilenmandjes. Hij kan ze zelf kopen en het 

bonnetje inleveren bij de penningmeester. Verder vertelt Willem dat hij 

scholeksters heeft geringd, die twee maanden later geschoten zijn in Frankrijk. 

Zorg over de grens is heel moeilijk!! Er zijn daar 1,5 miljoen jachtaktes en het 

jagen en eten is daar een traditie. Net als hier het eierzoeken. 

Egbert Batteram vond het fijn dat Wybren hem benaderd had voor het 

voorzitterschap, hij heeft er een goed gevoel bij en wil zich voor 100% inzetten. 

Pieter Veenstra heeft positieve ervaring met “De kening van de greide” en het 

betoog van  dhr Spoelstra over cultuurland en greidefûgels, wat op de ALV van 

de BFVW wordt gehouden. Zeer de moeite waard. 
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Wybren de Boer heeft een vraag over de Website. We hebben hem al lang, 

maar hij wordt niet veel bezocht en er zijn weinigen die er iets op kunnen 

zetten. Als de leden iemand weten die ons hierbij kunnen helpen, willen ze dat 

aan ons doorgeven? 

 

11. Johan Deinum  houdt een presentatie van zijn vogelfoto’s.  

Johan heeft zijn tweede spiegelreflexcamera gekocht met een nieuwe 400 mm 

zoomlens. De beelden zijn vergelijkbaar met een kijker van 7x50 mm. Johan is 

vanaf zijn vroege jeugd bezig met de natuur en het kijken en bestuderen van 

vogels. Zijn liefhebberij van de fotografie stelt hem in staat hier prachtige foto’s 

van de maken. Er is veel geduld en tijd voor nodig om deze kwaliteit te 

bereiken. We zien de vogels in de vlucht, in actie en in hun natuurlijke 

omgeving. Het is een interactief gebeuren, we kunnen meedoen in het 

herkennen van de vogels, vervolgens komen de Friese en Nederlandse namen in 

beeld. Het beeld van een eend met pas uitgekomen piekjes op een 

meerkoetennest schept enige verwarring. Tot er boven in beeld een melkbus 

verschijnt, waar de kleine eendjes net zijn uitgerold. De jonge meerkoeten 

waren net vertrokken. Johan vertelt er ook heel leuk bij en we vinden het 

jammer dat het weer snel is afgelopen. Tot slot laat hij nog een klein filmpje 

zien van een lepelaar in het water van ‘t Swin, die dansend met de lepelsnavel 

door het water op zoek is naar voedsel. 

 

12. Sluiting. 

Wybren bedankt Johan die als jongste bestuurslid zoveel kennis over de vogels 

in huis heeft en ons deze schitterende opnamen  heeft laten zien. Hier zijn we 

met recht heel trots op. En hiermee sluit hij de vergadering. 
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Informatie van de penningmeester 
 

Was 2012 wereldwijd gezien financieel al een uiterst woelig en bewogen jaar, 

in 2013 intensiveerde de “crisis” zich alleen nog maar meer! 

Bezuinigen, bezuinigen, en nog eens bezuinigen was het kernwoord dit jaar en 

menig burger heeft de buikriem inmiddels dan ook flink moeten aantrekken. 

Helaas is het een kleine wereldelite die het de crisis veroorzakende systeem 

kunstmatig in stand houdt en mede daardoor staat het kaartenhuis nog steeds 

overeind, zij het dat het meer en meer begint te wankelen. 

Of het einde aan de mondiale crisis spoedig in zicht is, is een kwestie van 

koffiedik kijken. 

 

Waar echter wél een einde aan komt, is aan mijn penningmeesterschap van de 

Vogelwacht! 

Het verslag dat u nu leest, is namelijk mijn laatste verslag in die hoedanigheid. 

Na negen jaren de financiële huishouding van de wacht te hebben bestierd, wat 

ik met de grootst mogelijke zorg én liefde heb gedaan, vond ik het tijd 

geworden om het financiële stokje aan een ander door te geven. 

 

In deze negen jaren is het jaar zeven maal met een positief saldo afgesloten. 

Slechts in 2007 eindigde dat jaar met een licht negatief saldo en ironisch 

genoeg is het mijn slotjaar dat helaas met een stevig negatief saldo de boeken in 

gaat. 

Per saldo overigens is het vermogen van de Vogelwacht tijdens mijn periode als 

penningmeester met liefst €3.770,39 toegenomen ten opzichte van mijn 

beginjaar! 

 

Elders in dit jaarboekje treft u het financiële overzicht over 2013 aan. Het zal de 

aandachtige en kritische lezers onder u wellicht opvallen, dat er enkele posten 

zijn dit jaar, waarbij de uitgaven duidelijk bovengemiddeld zijn ten opzichte 

van de gebruikelijke uitgaven voor deze posten. En daarmee is meteen ook dé 

voornaamste oorzaak in beeld gebracht van het negatieve saldo van €456,65 

waarmee 2013 is afgesloten! 

 

Twee uitgavenposten spannen wat dat betreft de kroon. Allereerst zijn dat de 

kosten die gemoeid waren met de excursie die we medio dit jaar hebben 

georganiseerd. 

De uitgaven bedroegen ruim €480,--, terwijl dat bedrag doorgaans tussen de 

€50,-- en €100,-- schommelt. 



 12 

Onze Vogelwacht bestond dit jaar echter zeventig jaar en met het organiseren 

van een tocht met een rondvaartboot in het Lauwersmeergebied is dat heuglijke 

feit op die manier gevierd. Een in principe “eenmalig” hoge kostenpost 

derhalve! 

 

Een tweede in het oog springende post betreft de uitgaven die dit jaar zijn 

gedaan aan “materiaalkosten”. Zo is er een investering gepleegd van totaal bijna 

€320,-- aan materiaal voor het vervaardigen van anti-predatiekooien 

respectievelijk nestkastjes, en is een bijdrage geleverd in de aanschaf van een 

gatenzaag. 

Ook voor deze post geldt, dat de hoge uitgaven als incidenteel kunnen worden 

aangemerkt. 

 

Tenslotte meld ik een daling in het bedrag aan sponsorinkomsten met €100,-- 

vanwege het afhaken van een aantal sponsoren. 

De overige, in het overzicht opgenomen posten spreken voor zich en zijn ook in 

lijn met die van de afgelopen jaren. 

 

 

 

Garage Swart 
BOVAG lid 
APK 
Verkoop nieuwe en gebruikte 
auto’s 
Onderhoud en reparatie van alle 
merken 
www.garageswart.nl 
 

 

Swart Campers 
BOVAG caravan en camperbedrijven 
Dealer LMC campers 
Verkoop van campers 
Onderhoud en reparatie van uw 
camper/caravan 
www.swartcampers.nl 
 

Tankstation Garage Swart 
24 uur selfservice Tamoil 
Menno van Coehoornweg 28, 
Wijckel 
 

Verhuur van campers 
www.camperverhuurswart.nl 

Garage Swart – Swart Campers 
Jachtlustweg 49a, 8563 AC Wijckel, tel. 0514-602119 

 

http://www.garageswart.nl/
http://www.swartcampers.nl/
http://www.camperverhuurswart.nl/
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Financieel overzicht 2013 

 

INKOMSTEN: UITGAVEN: 

Saldo 05-12-2012 

Rente spaarrekening 

Advertenties Jaarboek 

Contrib. + nazorgpassen 

Ringbijdr. overige wachten 

Lezingen I. Bergsma 

Opbrengst PR-avond 

Gift PB Balk eendenhuisje 

Gift W. Louwsma 

 €  8.163,80 

-       95,04       

-     475,00       

-  1.944,50       

-       30,00       

-       60,00       

-       45,20        

-     200,00       

-  1.990,00 

Afdracht BFVW  

BFVW nazorgpassen 

Kosten girogebruik 

Drukken jaarboek  

Zaalhuur Treemter (3x) 

Abonnem. Vanellus 

Kosten websitebeheer 

Uitgaven tbv propag.av/ALV  

Uitgaven tbv excursie 

Kantoorbenodigdheden 

Uitgaven predatiekooien 

Contributie Sovon 

Uitgaven gatenzaag 

Idem nestkastmateriaal 

Verg. ringwerk W. Louwsma 

 

Totaal 

 

Saldo 18-12-2012 

 

 €    840,00        

-     285,00        

-     135,55        

-     387,20        

-     358,30        

-       70,00        

-       80,34        

-     112,79        

-     482,40        

-     216,08        

-     123,43        

-       20,00        

-       70,00        

-     125,30        

-  1.990,00 

 

€ 5.296,39 

 

 € 7.707,15 

 

Totaal € 13.003,54 Totaal € 13.003,54 

 

 

  

Saldo giro 18-12-2013   € 1.468,48 

 Saldo bank 18-12-2013   € 6.238,67 

 Saldo 18-12-2013   € 7.707,15 

 

 

 

 Saldo 5-12-2012   € 8.163,80 

 Saldo 18-12-2013   € 7.707,15 

 Negatief over 2013   €    456,65 
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Met meer dan €6.000,-- aan spaargelden én een stevig saldo op de lopende 

(giro-)rekening, is de financiële huishouding van de wacht kerngezond te 

noemen en is er meer dan voldoende buffer om tegenslagen verantwoord op te 

vangen. 

 

Aangezien de verwachting is, dat de posten aan vooral de uitgavenkant het 

komend jaar weer het “normale” beeld zullen vertonen, is er geen aanleiding 

om een contributieverhoging voor te stellen. 

De reguliere contributie blijft daarmee ook voor 2014 een bedrag van €6,00. 

Voor de nazorgers geldt als bekend een afwijkend bedrag van €8,70.  

 

Wel is er de tot enige zorg stemmende ontwikkeling, dat het aantal sponsoren 

gestaag afneemt. Bovendien vertoont ons ledenbestand een steeds scherpere 

daling! Sprak ik in het vorige jaarboek nog de hoop uit, dat er een eind aan de 

steeds grotere terugloop van ons ledental mag komen, dan moet ik helaas die 

hoop herhalen, want in 2013 is het aantal leden van de Vogelwacht met liefst 18 

personen afgenomen........! 

Nieuwe leden zijn dan ook zeer welkom. En dat geldt eveneens voor nieuwe 

adverteerders! 

 

IBAN-nummer  

Sinds kort heeft iedereen een nieuw bankrekeningnummer (IBAN, afkorting 

voor: International Bank Account Number) gekregen. Bestaande 

rekeningnummers worden voorafgegaan door de landcode, een controlegetal, 

letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. Het nieuwe 

bankrekeningnummer bestaat voortaan uit 18 tekens. 

 

Het IBAN-nummer van de Vogelwacht luidt: NL16INGB0007913768. 

Vanaf februari 2014 mag u alleen nog maar het IBAN rekeningnummer 

gebruiken. 

 

Tot voor kort was het rekeningnummer van de leden al vooringevuld op de 

acceptgiro. Echter, in de loop der jaren is gebleken, dat die vooringevulde 

gegevens niet langer altijd klopten! De acceptgiro voor dit jaar is dan ook 

bewust blanco gelaten. Wilt u daarom dit jaar het juiste (IBAN-) nummer zélf 

vermelden?! Met ingang van het volgend jaar zal er dan wellicht weer sprake 

zijn van vooringevulde rekeningnummers. 
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Internetbankieren 

Wel wil ik de leden nogmaals uitdrukkelijk verzoeken om de contributie waar 

mogelijk te voldoen via Girotel of een andere vorm van internetbankieren. 

Ook kunt u de Vogelwacht machtigen om het contributiebedrag jaarlijks via 

(automatische-) incasso af te schrijven. 

 

De kosten die de ING ons namelijk in rekening brengt voor bij- en 

afschrijvingen middels acceptgiro’s zijn schrijnend hoog (€0,27 per 

bijschrijving via een acceptgiro!) en bedragen daarmee bijna het dubbele van de 

kosten die worden berekend als wordt betaald via het internetbankieren (€0,15 

per bijschrijving)! 

 

Verder zou ik het zeer op prijs stellen, indien u het bedrag zo spoedig mogelijk 

overmaakt, doch in ieder geval vóór 1 juni 2014. 

U kunt hiermee namelijk de penningmeester veel extra werk (herinneringen 

versturen en inning via kwitanties) uit handen nemen. 

 

Adreswijzigingen/opzeggingen lidmaatschap 

Het komt helaas nog té vaak voor, dat leden van de Vogelwacht tijdens een 

contributiejaar naar een ander adres verhuizen of komen te overlijden en dat 

daarbij de betreffende wijzigingen niet (tijdig) worden doorgegeven aan de 

penningmeester (of ander bestuurslid). 

Op deze wijze worden de nieuwe contributie-aanslagen in voorkomende 

gevallen bij de verkeerde personen bezorgd of gericht aan mensen die ons 

helaas zijn ontvallen, hetgeen uiteraard zo veel mogelijk moet worden 

voorkomen. 

 

Ik wil de leden dan ook opnieuw uitdrukkelijk vragen om tijdig en (bij 

voorkeur) schriftelijk (mag ook per email) een verhuizing/adreswijziging dan 

wel andere relevante wijzigingen (zoals een rekeningnummer) aan de 

penningmeester door te geven. 

Het bovenstaande geldt ook indien u uw lidmaatschap op zeker moment wenst 

op te zeggen. 

 

Voor alle duidelijkheid: als regel bij opzeggingen van het lidmaatschap geldt, 

dat men weliswaar op elk moment kan overgaan tot het opzeggen van het 

lidmaatschap, maar dat men bij ontvangst van het jaarboek met acceptgiro in 

ieder geval de contributie van dát jaar nog verschuldigd is! 
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Opzeggingen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de Vogelwacht. 

Adres en telefoonnummer staan voorin het jaarboek, maar kunt u ook vinden op 

onze website www.vogelwachtbalk.nl. 

Uiteraard kunt u ook een email sturen, het adres is 

vogelwachtbalk@hotmail.com. 

 

Kascontrole 

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren E. Steensma en J.W. Kooistra, 

beiden uit Balk. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering zullen zij verslag uitbrengen van hun 

bevindingen. 

 

Adverteerders jaarboek 

Bij deze wil ik namens het bestuur en leden van de Vogelwacht Balk e.o. de 

bedrijven hartelijk dank zeggen die ook dit jaar weer een advertentie in ons 

jaarboek hebben willen laten opnemen. 

Mede dankzij de medewerking en steun van deze bedrijven is het mogelijk de 

vogelwacht financieel gezond te houden en diverse activiteiten te kunnen 

organiseren! 

 

Nieuwe adverteerders zijn uiteraard meer dan welkom: zij kunnen zich in dit 

geval altijd bij de penningmeester of een ander lid van het bestuur melden! 

Reeds voor een bedrag vanaf  €25,-- is er al een halve pagina in ons jaarboek 

beschikbaar. 

 

Ook leden die een mogelijke adverteerder voor ons jaarboek weten, kunnen dat 

natuurlijk altijd bij het bestuur melden, waarop wij dan contact kunnen gaan 

zoeken met de potentiële adverteerder. 

 

Tenslotte 

Met veel plezier en toewijding heb ik de afgelopen negen jaar mijn 

werkzaamheden als penningmeester van de Vogelwacht Balk e.o. ingevuld. Ik 

bedank hierbij de bestuursleden die ik tijdens deze periode heb mogen 

meemaken voor de altijd plezierige wijze waarop ik met hen invulling heb 

mogen geven aan het bestuurlijke reilen en zeilen van de wacht. 

En last but not least wil ik de leden bedanken voor het vertrouwen dat men 

gedurende al deze jaren in mij gesteld heeft, en wens ik de Vogelwacht Balk 

e.o. alle goeds voor de toekomst toe! 

 

Ale Overwijk 
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Verslag van de Werkgroep Kerkuilen
1
 

 

Zoals vermeld in het verslag van de Werkgroep Roofvogels was het een slecht 

voorjaar voor de muizenspecialisten, en dus ook voor de kerkuil. Vorst en 

sneeuw was de oorzaak van een lage stand van veldmuizen, het belangrijkste 

voedselaanbod van kerkuilen. 

 

Op 8 juni controleerden Theo Leenes en ik onze eerste nestkast bij Woudstra op 

de Lange Hoek in Elahuizen. Op verzoek van Woudstra gingen we in de 

nestkast kijken, want hij hoorde ’s nachts allerlei geluiden. Theo dus de ladder 

op, en ja hoor, er kwamen twee kerkuilen uit de nestkast. Theo kon één van de 

twee vangen. Het bleek een mannetje te zijn, die door mijzelf op 6 augustus 

2010 bij familie Harders te Koufuderrige als nestjong geringd was. In de 

nestkast lagen tien verse dode muizen; de bruidsgeschenken van het mannetje. 

Het was dus een heel goed mannetje, maar er waren nog geen eieren. Op 16 juli 

hebben we deze nestkast weer bezocht. Nu was er geen kerkuil meer aanwezig. 

Voor het invlieggat zaten spinnenwebben wat er op duidde dat de uilen al 

langere tijd niet meer in de nestkast kwamen. Jammer. 

 

Op 1 juli ringde ik pas mijn eerste jonge kerkuilen en wel bij R. Schilstra in 

Oudega. Het waren er drie, die een kleine vier weken oud waren. Ook in andere 

regio’s was het slecht gesteld met het aantal broedende kerkuilen. Bijvoorbeeld 

in de regio Bolsward. In deze regio broeden in een normaal seizoen een 

twintigtal paartjes. Dit jaar waren er maar negen paartjes, waarvan ook nog 

twee broedsel misluk zijn. 

 

Het totaal overzicht van onze regio: 

 16  broedparen succesvol, waarvan 53 jongen zijn geringd 

 2 broedparen succesvol, waarvan 5 jongen niet zijn geringd 

 7 broedparen niet succesvol, broedsel is mislukt in de ei- en jongenfase 

 25 broedparen in totaal aanwezig 

 

Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen van de geslaagde broedgevallen is 

3,22. Dit gemiddelde is precies hetzelfde als in het broedseizoen van 2012. 

In 2011 was het aantal broedparen 50, in 2012 was dit aantal 38 en nu dus 25. 

In het jaar 2009, een echt daljaar, hadden we nog maar elf broedgevallen 

waarvan zeven succesvol waren met in totaal 22 jongen. 

                                                      
1
 Onze Werkgroep Kerkuilen maakt tevens onderdeel uit van Stichting 

Kerkuilenwerkgroep Nederland. 
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Durk Venema heeft dit broedseizoen 8 nesten met 26 jongen geringd. Willem 

Louwsma heeft 8 nesten met 27 jongen geringd. Elders heeft Willem nog eens 

86 jongen geringd. 

 

Er zijn dit jaar ongeveer twintig terugmeldingen van dood gevonden kerkuilen 

bij mij binnengekomen. Ik vind dit niet veel na z’n koud voorjaar en met zo 

weinig muizen. Bij eerdere koude winters sneuvelden veel meer kerkuilen van 

de honger. Eén terugmelding vind ik wel het vermelden waard. Het betreft een 

kerkuil die ik heb geringd als pullus (is een jong) bij familie G. Flapper in 

Elahuizen op 1 augustus 2012. Dit jong werd op 11 januari 2013 dood 

teruggevonden op Schiermonnikoog, 73 kilometer ver en maar 163 dagen oud. 

 

Ook dit jaar zijn er helaas geen nieuwe vrijwilligers bijgekomen om ons te 

helpen. Met name voor de regio Harich hebben wij versterking nodig. Het 

vrijwilligerswerk houdt in dat je broedplaatsen (veelal schuren) toegankelijk 

maakt en nestkasten plaatst, schoonmaakt en controleert. Zo kom je jaarlijks in 

aanraking met jonge kerkuilen. Elke keer als er jongen in de nestkast aanwezig 

zijn komt er een voldaan gevoel bij mij naar boven. Kerkuilen zijn voor het 

broeden bijna geheel afhankelijk van de geplaatste nestkasten. 

Tijdens controlerondes kom je bij erg veel mensen over de vloer. Het 

controleren van nestkasten en het beschermen van de uilen schept daarnaast 

vaak een bijzondere band met de eigenaren. Niet iedereen is daar altijd welkom. 

De meeste eigenaren beschouwen de kerkuilen in hun schuur als “hun” vogels.  

 

Ook nu weer de oproep: 

 Wie helpt ons met het inventariseren en nalopen van de nestkasten. 

Kom op!!!! 

 

Namens de Werkgroep Kerkuilen 

Willem Louwsma 
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Jeugdvogelwacht 
 

Ook in 2013 hebben we weer 

verschillende activiteiten voor de 

jeugd georganiseerd. Het begon al 

direct na de jaarwisseling. Zoals ons 

was beloofd op de 

jeugdvogelwachtdag van de BFVW 

kregen we kaartjes voor het 

Natuurmuseum in Leeuwarden. We 

troffen het geweldig want in de 

kerstvakantie was er een 

Elfstedentocht op het binnenplein 

georganiseerd met 11 leuke 

opdrachten. Er was onder anderen. 

een vogelkijkhut vanwaar ze de 

vogels, die gelukkig niet 

wegvlogen, moesten herkennen. 

Verder werden het gewicht, de 

snavellengte en de vleugellengte 

van verschillende soorten vogels 

bepaald. Er was veel te zien en heel 

spannend om het museum daarna 

door te lopen. Een tentoonstelling 

over wilsters, een demonstratie van het opzetten van dode dieren en we hebben 

gelopen over de bodem van een sloot, waarbij je de eenden van onderen zag.   

 

De gebruikelijke nestkast controles in het Harichsterbos en De Plantage werden 

gedaan waarbij de resultaten werden bijgehouden. We hebben de laatste jaren 

een behoorlijke opkomst van de jeugd, maar de vaste kinderen worden groter en 

gaan al naar het voortgezet onderwijs. Er zijn wel broertjes of zusjes gebleven, 

maar het aantal neemt nu af. We zullen in 2014 weer actie ondernemen op de 

basisscholen. 

 

Deze zomer hebben de spechten enorm huisgehouden in de vogelhokjes! Het 

was dramatisch. Bijna alle hokjes aan het Tsjerkepaed zijn vernieuwd of 

opgeknapt! Door Theo Leenes zijn PVC hokjes gemaakt, “antispecht”. Die 

worden geplaatst op plekken waar de spechten het meest actief zijn. Nu zijn de 

hokjes aan De Plantage aan de beurt: alle hokjes zijn eraf gehaald en 

nagekeken. Er moeten bijna allemaal nieuwe hokjes komen. De heer Hoekstra 



 20 

lapt de hokjes weer op en heeft hier heel veel werk aan. We zijn hem heel 

dankbaar dat hij zich hier zo voor inzet! 

 

Resultaten controle mezennestkasten Harichsterbosk en De Plantage 2013 

vogelsoort aantal nesten aantal eieren aantal jongen 

koolmees 22 166 145 

pimpelmees 13 112 64 

boomklever 1 8 7 

totaal 36 286 261 

 

De jeugdvogelwachtdag van de BFVW was op 15 juni in Kollum. Het verslag 

hiervan is elders in het jaarboek te lezen. 

 

Joop van der Galiën 
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FF-Boeren 
 

Ook dit jaar heeft onze Vogelwacht weer mee gedaan aan de open dagen van 

diverse agrarische bedrijven in Gaasterland, die deze zomer voor de tweede 

maal werden georganiseerd. Inmiddels is er meer bekendheid en het prachtige 

weer droeg er toe bij dat een groot aantal bezoekers van de gelegenheid gebruik 

maakten de route langs de boerderijen te rijden. 

 

 
 

Op 25 juli stonden Gerard Jellema en Jan Galema met een informatiestand van 

de Vogelwacht Balk e.o. bij de boerderij van Auke Veldman in Bakhuizen, een 

modern melkveebedrijf, met twee melkrobots. Beide heren bemanden met veel 

enthousiasme ook de stand op 1 augustus in Wyckel bij de familie Terpstra met 

een traditioneel familie melkveebedrijf die alleen roodbont vee (MRIJ) heeft. 

 

Als laatste waren Gerard en Jan aanwezig op 8 augustus bij Sytse Gerritsma in 

Elahuizen, die samen met Tiertsje Smink zelfstandig in de maatschap met Sierd 

Deinum te Sondel is begonnen met een biologische veehouderij. Er wordt bijna 

geen krachtvoer gebruikt en zonder antibiotica gewerkt. Deze keer had Jan zijn 

grote  vogelkijker meegebracht en dat was een enorm succes! Alle dagen waren 
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er zo’n 200 tot 300 bezoekers en er was ruimschoots gelegenheid over om het 

werk van de vogelwacht te vertellen. Ook de contacten met de boeren waren 

waardevol. Het was een groot succes dus! Alleen… het leverde geen nieuwe 

leden op!! 

 

 
 

Jan en Gerard bedankt voor de inzet! 
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Jeugdvogelwachtdag op 15 juni 2013 in Kollum 

 

De 11
de

 jeugdvogelwachtdag van de BFVW werd georganiseerd door 

Vogelwacht Kollum, samen met de commissie educatie van de BFVW. Om 

7.30 uur vertrokken we vanaf ‘t Haskeplein met acht kinderen en vier 

bedeleiders in drie auto’s naar Kollum, waar we op de boerderij van de familie 

Van Dellen ontvangen werden met limonade, koffie en de bekende oranjekoek 

met het BFVW-logo. Het weer was prima. De 278 kinderen werden door de 

voorzitter van de Vogelwacht Kollum welkom geheten en natuurlijk ook door 

de gedeputeerde Kramer, die wat laat op het toneel verscheen, maar nog net op 

tijd zijn praatje kon houden. 

 

 
 

Daarna kon het programma beginnen. Er was weer een route uitgezet met 14 

leuke activiteiten. De kinderen uit Balk vormden samen met Workum groep 13. 

Eerst dus naar activiteit 13 in het weiland, al waar we vanuit een heuse kijkhut 

met verrekijkers de in het veld en op paaltjes zittende vogels moesten 

herkennen. Ze bleven keurig zitten, want ze waren van hout! De grootte was 
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soms moeilijk in te schatten, zodat sommigen de tureluur voor een zeemeeuw 

aanzagen. Maar we kwamen er wel uit.  

Op naar de volgende opdracht die in de schuur van de boerderij plaats vond: 

uilenballen pluizen. Met tandenborstels en stokjes vonden ze de botjes, kaakjes 

en schedeltjes. Alles wat de uilen naar binnen gewerkt hebben, pulkten ze er uit. 

Daarna was er een quiz over weidevogels met plaatjes en op het volgende 

station uitleg over de eieren. Sommige kinderen herkenden ze al! Tijdens het 

parcours was er een gedeelte “zwevend door het bos”. Er waren tussen de 

bomen twee touwen  gespannen, beneden een touw voor de voeten en boven 

voor de handen. Als aapjes bewogen ze zich voort , tot ze aan het eind via een 

net weer op de weg belandden. De route liep verder door een mooi park, waar 

ons inzichtelijk gemaakt werd hoe de afval stoom zich beweegt en alles 

uiteindelijk in de oceaan terecht komt. In groepjes werd gepuzzeld over de 

antwoorden. 

 

 
 

Er zijn altijd weer nieuwe activiteiten te bedenken. Hoe creatief de organisatie 

was bleek uit de activiteit prachtig heuvelachtig. De kinderen kregen elk een 

petje op. Op de klep was een hulsje van een waxinelichtje geplakt. Daarin werd 
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een rauw ei gelegd en hup… lopen over de heuvels! Achter elkaaraan. Er lag 

heel wat struif op de grond, maar soms ook bleef het ei heel als het viel en dan 

mochten ze weer verder. Het was een prachtig gezicht.  

We passeerden een hertenkamp. Voorzichtig mochten we naar binnen, waar een 

kangoeroe, met kleintje in de buidel rondsprong, een lama met kalf liep en, 

alsof het was voor ons besteld was.., er was een damhertje aan het bevallen, de 

pootjes staken er al achter uit. Het hertje werd beschermd door alle andere 

herten, die er in een kring omheen stonden. Dus liepen wij zachtjes weer naar 

buiten. 

In het slootje er naast lagen schepnetjes klaar voor het visjes vangen. 

Watervlooien, kevertjes, kikkervisjes, van alles was er te zien. Onderweg was 

er weer limonade en de lucht begon te betrekken toen de eieren moesten 

worden opgezocht in het gras. De eerste druppels vielen bij het zoeken van de 

bermplanten en toen barstte de bui los. Het werd rennen naar de volgende 

activiteit, die gelukkig en een schuur was. Er moest hout worden gezaagd. Ze 

konden het als de beste, al waren ze drijfnat. De organisatie kwam ons zeggen 

dat we nu terug moesten gaan naar de boerderij en in de regen liepen we door 

het bos terug. De laatste barrière was een sloot. De polsstokken lagen klaar voor 

de oversteek en het weer werd droog. De dapperen onder ons sprongen over de 

sloot en de anderen liepen er omheen. De zon brak door en voor ieder was er 

een broodje met warme worst. Bij de sluiting was er voor alle kinderen nog een 

cadeautje: een opschrijfboekje (wat tevens een gratis toegang tot het Fries 

Natuurmuseum geeft) en een pen. Dit was het einde van weer een voortreffelijk 

georganiseerde jeugdvogelwachtdag. Organisatie bedankt! En alle vrijwilligers! 
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Opgelet!! Roofvogelcursus 
 

In 2014 bestaat de IVN afdeling Sûdwesthoeke 25 jaar. Daarom worden er in 

dit jaar 25 verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder valt ook een 

roofvogelcursus die in februari 2014 van start gaat. 

 

Meer informatie is te vinden op de website van de IVN afdeling Sûdwesthoeke. 

http://www.ivn.nl/afdeling/s%C3%BAdwesthoeke 

 

 

 

 

 

http://www.ivn.nl/afdeling/s%C3%BAdwesthoeke
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Verslag van de Werkgroep Weidevogels 
 

Het broedseizoen begon in 2013 met extreme weersomstandigheden. Zo werd 5 

maart met 15,9 graden Celsius in De Bilt de warmste 5 maart ooit. Op de avond 

van 5 maart hielden we ook onze weidevogelnazorgbijeenkomst. Johan liet een 

filmpje zien van een ljip die “oer de wjuk” ging en aan het nestkuiltje “draaien” 

was. Dit filmpje had hij diezelfde middag gemaakt en het deed ons hoopvol 

uitkijken naar ons eerste ljipaai van 2013. 

Op 9 maart regende het vierentwintig uur lang onophoudelijk. Nog nooit eerder 

werd dit in De Bilt geregistreerd. De dag er na werd een ijsdag! Nog nooit 

eerder bleef het kwik op 10 maart vierentwintig uur lang onder nul. Een ijsdag 

in maart komt maar eens per 10 jaar voor. De laatste keer dat er een ijsdag werd 

genoteerd was in maart 2005. 

Op 11 en 12 maart viel in grote delen van Nederland sneeuw, ook in Friesland. 

Met name in Limburg liep de dikte van het sneeuwdek op die 12de maart 

overdag op naar plaatselijk circa 15 cm. Op 13 maart zaten echter opvallend 

veel paartjes scholekster weer trouw op hun broedlocaties. Vervolgens viel op 

14 en 15 maart nog eens sneeuw. 

 

Het eerste kievitsei van Nederland werd op 21 maart in Gelderland gevonden, 

in een maïsakker nabij Ede. De dagen er na werd het weer erg koud. Tussen 22 

en 26 maart waaide er een snijdende oostenwind waarbij de 

gevoelstemperaturen tussen -10 en -15 graden Celsius lag. In deze periode en 

de dagen erna kon je kieviten op de vreemdste plekken aantreffen. Vanwege het 

weer zochten ze de beschutting op van onder meer bebouwing en bosranden. 

Kieviten zaten zelfs in gazons voedsel te zoeken. 

Het eerste ljipaai van Fryslân werd op 23 maart bij Earnewâld gevonden (in 

2012 op 10 maart!!). Drie dagen later, op 26 maart vindt onze Thomas Dijkstra 

het eerste ljipaai van Gaasterlân-Sleat. Hij vindt het ei rond half vier in een 

maïsakker nabij Oudega. 

 

In totaal zijn in 2013 in Fryslân slechts 17 eieren in de “goede tiid” gevonden 

(geraapt). Dit ter vergelijking: vorig jaar (2012) werd al op 25 maart het quotum 

van 5.939 eieren bereikt. 

 

Prijsvraag eerste ljipaai 

Zoals gebruikelijk, is tijdens de weidevogelnazorgbijeenkomst (was op 5 maart 

2013) een prijsvraag uitgeschreven voor het raden van het tijdstip van het eerste 

lijpaai van Gaasterlân-Sleat. De inschrijvers waren vanwege de warme periode 

op dat moment (warmste 5 maart ooit) positief. De veronderstelde datums lagen 
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tussen 9 en 22 maart. Zoals geschreven werd het eerste lijpaai pas op 26 maart 

gevonden. Gjalt Bergsma had de laatste datum opgeschreven, 22 maart om 9:00 

uur. Hij heeft hiermee de prijsvraag gewonnen. 

 

 
 

Ontheffing provincie Fryslân 

Op 29 januari 2013 heeft de provincie Fryslân de BFVW een nieuwe ontheffing 

verleend voor het zoeken en rapen van ljipaaien. De provincie verleent deze 

ontheffing voor de periode van 2013 tot en met 2015. Tegen de verleende 

ontheffing heeft de Faunabescherming zoals gebruikelijk bezwaar gemaakt. Een 

verzoek voor een voorlopige voorziening heeft de Rechtbank op 26 februari 

afgewezen. 

 

Inventarisatiegegevens weidevogels 

Uit de navolgende grafieken (1 t/m 4) blijkt dat grutto, kievit, scholekster en 

tureluur het alle vier beter hebben gedaan dan het voorgaande broedseizoen. 

Met name lijkt de kievit weer uit de dip van 2011 te krabbelen. Verschillende 

rayons melden ook betere uitkomst resultaten dan voorgaande jaren. Het lijkt er 

op dat er meer jongen dan andere jaren zijn groot geworden. Ook de BFVW 

meldt dat het over de gehele provincie gezien een relatief goed weidevogeljaar 

is geweest. 
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Andere vogelsoorten lijken ook meer aanwezig te zijn geweest. Zo werden er 

dit jaar maar liefst drie paartjes slobeend gemeld. 

 

De grafieken geven het aantal broedparen en het aantal gevonden nesten weer 

van respectievelijk grutto, kievit, scholekster en tureluur over de periode van 

2002 tot en met 2013. Tussen beide getallen zit een verschil doordat niet van 

elk broedpaar een nest met eieren wordt gevonden. Daarentegen kan van één 

broedpaar ook meerdere nesten met eieren worden gevonden doordat 

bijvoorbeeld het eerste legsel verloren is gegaan. 

 

 
Grafiek 1. Aantal broedparen (zwart) en gevonden nesten (wit) van de grutto 

over de periode 2002 tot en met 2013 

 

 
Grafiek 2. Aantal broedparen (zwart) en gevonden nesten (wit) van de kievit 

over de periode 2002 tot en met 2013 
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Grafiek 3. Aantal broedparen (zwart) en gevonden nesten (wit) van de 

scholekster over de periode 2002 tot en met 2013 

 

 
Grafiek 4. Aantal broedparen (zwart) en gevonden nesten (wit) van de tureluur 

over de periode 2002 tot en met 2013 

 

Nieuwe nazorgrayons Oudega 

In de nieuwe nazorgrayons achter Oudega is opnieuw nazorg gepleegd (voor 

een representatief beeld zijn de gegevens van deze rayons niet in de voorgaande 

grafieken meegenomen). Over het geheel genomen waren de resultaten in dit 

gebied positief. Op enkele stukken zaten veel kieviten en grutto’s geclusterd te 

broeden. Deze hadden zichtbaar profijt van elkaar bij het verjagen van 

gevleugelde predatoren zoals zwarte kraaien. 
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Anti-predatiekooi 

Wederom zijn dit jaar weer anti-predatie kooien ingezet. Onder meer bij Age 

van der Meer in rayon 7 achter Wijckel. Hier is de predatiedruk door met name 

de vos zeer hoog en gaat een groot deel van de nesten verloren. In dit gebied 

waren vorig jaar al 7 kievitsnesten beschermd met een kooi. Hiervan zijn 4 

nesten succesvol uitgekomen. Dit jaar zijn er in dit rayon maar liefst 18 nesten 

van de kievit beschermd met een kooi. Vijf nesten moesten het zonder kooi 

doen. Slechts 2 nesten waar een kooi over heen werd geplaatst, zijn verlaten 

door de kieviten. Helaas zijn van de 16 nesten met kooi toch nog 7 gepredeerd 

door de vos! Het blijkt dat de kooien niet groot genoeg zijn en dat de vos met 

veel moeite soms toch nog net met de voorpoten bij het nest kan komen. Eén 

kooi werd door een onoplettende loonwerker met een tractor overreden. De 

overige 8 nesten zijn gelukkig wel uitgekomen. Van de 5 nesten waar geen kooi 

over geplaatst werd, is slechts één nest uitgekomen. Voor het komend seizoen 

zullen er enkele kooien aangepast worden, zodat de vos geen kans meer krijgt 

om bij de eieren te komen. 

 

De coördinatoren van de Werkgroep Weidevogels, 

            Durk Venema en Johan Deinum 

 

 
Grutto met kleurringen (21 april 2013, Workummerwaard) 
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Verslag van de Werkgroep Roofvogels
2
 

 

Het begin van 2013 (het einde van de winter) was tot en met het voorjaar koud, 

met wisselend vorst, dooi en sneeuw. We hebben bijna drie maanden gehad met 

een windrichting tussen noord en oost. Door deze weersgesteldheid liep de 

veldmuizenstand dramatisch terug, met als gevolg dat de muizenetende 

roofvogels het weer zwaar te verduren kregen. 

 

De eerste eileg was dit jaar minstens 14 dagen later dan normaal zodat we de 

eerste jonge vogels pas konden ringen op 8 juni. Dit waren jonge buizerds en 

haviken. Op 12 juni konden we pas de eerste torenvalken ringen (in 

Koufurderrige), het tweede nest pas op 24 juni (in Oudega). Veel 

torenvalkkasten hebben we minstens driemaal bezocht. Van de meer dan 

honderd nestkasten waren er dit jaar maar vijfentwintig bezet. Dit is een 

droevig laagte record. 

 

De havik en de sperwer deden het dit jaar goed. Deze roofvogels zijn niet 

afhankelijk van muizen. Hun prooi bestaat vooral uit vogels. 

 

In onze regio was dit jaar de boomvalk minder aanwezig dan normaal. Ik denk 

dat door het koude voorseizoen enkele van onze paartjes naar elders zijn 

verdwenen. Op 2 september hebben we nog een jonge boomvalk geringd bij 

Sint Nicolaasga. Normaal is eind juli de ringdatum, dus een extreem laat 

broedgeval. 

 

De bruine kiekendief gaat nog steeds in aantal achteruit. Dit jaar hebben enkele 

territoriale paartjes weer helemaal niet gebroed. Daarnaast verdwenen 

gevestigde paartjes ook plotseling. Een heel laat broedgeval vond ik bij 

Oudega. Ik zag op 6 juni een vrouwtje met nestmateriaal in haar poten vliegen 

naar een mogelijk nest. Ik dacht BINGO, toch nog jongen. Ondertussen was ik 

al acht keer wezen posten om de plaats van het nest te bepalen, maar nooit één 

keer was het raak. Nu dus wel dacht ik. Dus vervolgens het rietveld in om het 

nest op te zoeken. Wat ik vond was alleen een opgemaakt, maar leeg nest. 

Jammer. Op 1 juli zat ik weer te posten en zie nu het mannetje met 

nestmateriaal vliegen naar de plaats waar ik eerder het lege nest gevonden had. 

Ik ga dus vervolgens weer naar het nest toe, en ja hoor, nu lagen er drie eieren 

in. Op 25 juli heb ik dit nest weer bezocht en konden we twee pullen ringen. Ze 

                                                      
2
 Onze Werkgroep Roofvogels maakt tevens onderdeel uit van Wurkgroep Rôffûgels 

Súdwest Fryslân. 
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waren nog maar 2½ week oud. Zo laat in het jaar heb ik nog nooit jonge bruine 

kiekendieven geringd. 

 

Het was al met al een vreemd en laat broedseizoen. We moesten in verhouding 

tot andere jaren heel veel zoeken naar de nesten, met niet een groot resultaat, 

maar toch met voldoening. 

 

Nu volgt het overzicht van het broedsucces van roofvogels in de regio 

Gaasterlân e.o.. 

 

Tabel 1. Geslaagde broedsels in de regio Gaasterlân e.o. in 2013 

vogelsoort aantal nesten geringde 

jongen 

niet 

geringde 

jongen 

gemiddelde 

jongen 

ransuil 3 2 5 2,33 

havik 7 19 0 2,71 

sperwer 9 29 6 3,89 

buizerd 38 40 13 1,39 

br. kiekendief 10 21 8 2,90 

torenvalk 24 92 8 4,17 

boomvalk 2 5 0 2,50 

 

Tabel 2. Mislukte broedsels in de regio Gaasterlân e.o. in 2013 

vogelsoort aantal nesten fase oorzaak 

havik 4 eieren en jongen onbekend 

sperwer 1 jongen marter 

buizerd 7 eieren en jongen verlaten/verstoord 

br. kiekendief 1 eieren vos 

torenvalk 2 eieren verlaten 

boomvalk 1 eieren storm 

 

Theo Bosma is dit jaar veel met mij mee geweest met het ringen van de 

nestjongen. Hij moest eerst wennen aan die grijpgrage pootjes, van vooral de 

torenvalken, maar Theo Leenes heeft dit hem vakkundig geleerd. 
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Tabel 3. Totaal aantal broedsels in de regio Gaasterlân e.o. (geslaagd en 

mislukt) in de periode 2008 t/m 2013 

vogelsoort 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ransuil 32 3 16 12 6 3 

havik 15 8 8 10 12 11 

sperwer 15 6 10 10 5 10 

buizerd 71 45 58 52 43 43 

br. kiekendief 16 19 14 17 12 11 

torenvalk 94 55 48 59 49 26 

boomvalk 8 4 2 5 5 3 

totaal 251 140 156 165 132 107 

 

Tabel 4. In 2013 geringde roofvogels door W. Louwsma en D. Venema in de 

regio Gaasterlân e.o. 

vogelsoort W. Louwsma D. Venema 

aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ransuil 0 0 1 2 

havik 7 19 0 0 

sperwer 7 27 1 2 

buizerd 24 30 5 10 

br. kiekendief 8 21 0 0 

torenvalk 22 89 1 6 

boomvalk 1 3 0 0 

 

Tabel 5. In 2013 geringde roofvogels door W. Louwsma en D. Venema in 

Zuidwest Friesland 

vogelsoort W. Louwsma D. Venema 

aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

aantal 

nesten 

geringde 

jongen 

ransuil 0 0 1 2 

havik 8 21 1 3 

sperwer 15 59 1 2 

buizerd 29 63 11 18 

br. kiekendief 9 23 0 0 

torenvalk 28 115 4 22 

boomvalk 2 6 0 0 
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Dit jaar heb ik ongeveer 40 terugmeldingen van door mij geringde roofvogels 

ontvangen. Meestal betrof de terugmelding een dode vogel. 

Een heel bijzondere terugmelding was die van een buizerd welke ik geringd had 

op 7 juni 1989 (het derde jaar nadat ik begonnen ben met het ringen van 

roofvogels!) in het Star Numanbos. Er waren twee jongen in het nest aanwezig. 

Deze buizerd werd op 17 oktober 2013 dood teruggevonden in het Overijsselse 

Vilsteren, op 67 kilometer van de ringplaats. Ik denk dat dit de oudste buizerd 

van Nederland is. 

Verschillende jonge, geringde sperwers zijn al heel snel na het uitvliegen 

verongelukt tegen ruiten/ramen. 

Van de torenvalken heb ik 12 terugmeldingen ontvangen, waarvan 4 levend en 

8 dood zijn gemeld. 

 

We hopen dat er in 2014 weer meer veldmuizen in de velden te vinden zullen 

zijn en dat ook het aantal vrijwilligers iets toeneemt. 

 

Namens de Werkgroep Roofvogels 

Willem Louwsma 

 

 
Twee jonge buizerds in nest met als prooi een mol, twee achterpoten van een 

haas, een halve woelrat en een veldmuis (foto: Durk Venema). 
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Verslag Jubileumexcursie Lauwersmeer, 25 mei 2013 

 

Het 70-jarig bestaan van onze Vogelwacht hebben we gevierd met een 

rondvaart over het Lauwersmeer. Op 25 mei vertrokken we met 33 personen 

vanaf het Haskeplein richting Oostmahorn. Daar, aan het einde van de wereld, 

lag de Vlinderbalg gereed voor afvaart. Het was herfstig weer, met een ijzige 

wind NW kracht 5/6. De vissers onder hun paraplu waren niet te benijden. Dik 

aangekleed, in winterjas met mutsen en sjaal gingen we aan boord. 

 

 
Rondvaartboot Vlinderbalg. De Vlinderbalg is in 1928 gebouwd en was van 

oorsprong een vrachtschip. In 1971 is het schip omgebouwd tot 

passagiersschip. 

 

Gelukkig was het binnen lekker warm en stond de koffie met oranjekoek voor 

ons klaar. Bij de afvaart sprak onze voormalig voorzitter Wybren de Boer een 

woordje over het ontstaan van de Vogelwacht.  

Onze secretaris Theunie de Smit had oude notulen en verslagen meegebracht 

om door te lezen. In notulen uit 1956 lazen we dat men zich toen ook bezig 

hield met het vervaardigen van nestbeschermers. Hetzelfde waar nu Johan 

Deinum druk mee bezig is. 

De kapitein van het schip vertelde onder het varen veel interessante verhalen 

over het ontstaan van het Lauwersmeer en over de vogels die er zijn aan te 

treffen. Bijzonder was het zien van de zeearend, ook wel “vliegende deur” 

genoemd. Deze grote vogel heeft een vleugelspanwijdte ter grootte van een 

deur! Ook was van afstand het nest van de zeearend te zien: een enorme hoop 

takken, hoog in een wilgenboom. 

Onder het varen werd er in de salon, onder genot van een hapje en drankje, 

gezellig gesproken. Na afloop hebben een aantal van ons nog  rondgelopen in 
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Esonstad, wat een uitgestorven indruk maakte. De enkele vogel die we daar 

tegenkwamen, vond het er heerlijk rustig! Vervolgens zijn we weer terug naar 

Balk gereden. 

 

Het was een zeer geslaagde excursie. Chapeau voor de organisatie: Gerard 

Jellema! 

 

 
Jan Galama en Joop van der Galiën 

 

 
Op de voorgrond Ale Overwijk 
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Nestkastcontrole Wikelerbosk  

 

Voorafgaand aan het broedseizoen zijn er acht nieuwe nestkasten geplaatst. Een 

deel was ter vervanging van bestaande nestkasten en een deel is extra geplaatst. 

Hiermee hangen er momenteel 38 nestkasten. Na een zeer koud voorjaar waren 

de vogels in het bos wat later dan normaal begonnen met broeden. Tijdens de 

eerste controle op 4 mei waren er nog veel vogels aan de leg. Voorgaande jaren 

toen we de controles eind april uitvoerden konden we meestal al jongen in de 

nestkasten bewonderen, dit jaar niet. Tijdens de tweede controle op 28 mei 

waren er gelukkig wel jongen. 
 

Resultaten nestkastcontrole Wikelerbosk 2013 

soort aantal 

nesten 

aantal 

eieren 

aantal 

jongen 

% gemiddeld 

aantal 

eieren per 

nest 

gemiddeld 

aantal 

jongen per 

nest 

koolmees 6 43 32 74,4 7,2 5,3 

pimpelmees 13 131 115 87,8 10,1 8,8 

spreeuw 8 35 26 74,3 4,4 3,3 

totaal 27 209 173    
 

Dit jaar waren er 27 nestkasten bezet. Dat is een bezettingsgraad van 71%. Dit 

is een normale bezetting, maar vorig jaar lag dit nog op 60%. Wat opvalt is dat 

er dit jaar weer meer pimpelmezen dan koolmezen in de nestkasten hebben 

gebroed. Ook 2 jaar geleden was dit het geval, maar vorig jaar broedden er nog 

negen koolmezen en acht pimpelmezen in de nestkasten. Waar dit door komt is 

ons een raadsel, wellicht heeft het met het felle karakter van de pimpelmees te 

maken. Verder zijn er van zeven nestkasten de invliegopening door de specht 

zodanig bewerkt, dat de spreeuwen hier dankbaar gebruik van maken. 

 

Jammer is dat we dit jaar weer geen boomklevers of ringmussen in de 

nestkasten hadden. Wat eigenlijk nog veel meer jammerlijk was, was dat er 4 

nestkasten met stokken waren bewerkt. Twee net nieuw opgehangen nestkasten 

waren er compleet van afgeslagen en bij nog één was het deksel verwijderd. 

Hierdoor zijn de legsels van een koolmees en een pimpelmees mislukt! 

 

Hopelijk blijven de vandalisten volgend jaar van de nestkasten af, zodat de 

vogels in alle rust hun jongen kunnen groot brengen. 

 

Johan Deinum en Jelmer Luyckx 
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Certificering vogelringvergunning 
 

Het ringen van wilde vogels mag alleen met een machtiging (vergunning) van 

het Vogeltrekstation. Binnen onze Vogelwacht zijn twee leden die in het bezit 

zijn van een vogelringvergunning. Het betreft hier Willem Louwsma en Durk 

Venema. 

De ringvergunning dient ieder jaar opnieuw te worden verlengd. Aan het 

verlengen van de vergunning zijn voorwaarden verbonden. Eén van de 

voorwaarden is dat de vogelringers iedere drie jaar met succes een 

certificeringsbijeenkomst bijwonen. 

Op 23 februari 2013 zijn Willem Louwsma en Durk Venema naar de 

Fûgelhelling in Ureterp geweest voor zo’n certificeringsbijeenkomst. De dag 

werd geleid door kerkuilman Johan de Jong. 

Sinds enkele jaren is Johan de Jong bezig met een onderzoek naar 

geslachtonderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke kerkuilen. Tussen beide 

geslachten is op het eerste gezicht qua uiterlijk geen duidelijk verschil 

zichtbaar. Bij nadere bestudering is echter gebleken dat er tussen beide 

geslachten een verschil zit in de donkere bandering (streepjes) op de hand- en 

armpennen van de vleugels. Bij vrouwtjes is de bandering enigszins breder dan 

bij mannetjes. Het gaat hierbij echter om millimeterwerk! Johan de Jong had 

een groot aantal dode kerkuilen verzameld, voornamelijk verkeersslachtoffers, 

en meegenomen (ingevroren) om nader te bekijken en op te meten. Het was een 

zeer leerzame dag. 

 

 Durk Venema 

 

 

Vogels ringen - Vogeltrekstation 

Door vogels te vangen en te voorzien van een metalen ring wordt informatie 

verkregen over (veranderende) trek, reproductie, en overleving van vogels. 

Het Vogeltrekstation beheert de ring- en terugmeldgegevens van vele 

miljoenen vogels, die al sinds 1911 in ons land van een ring zijn voorzien. 

Het Vogeltrekstation werkt daarbij interactief tussen verzamelaars en 

gebruikers van deze gegevens en kennis, ten behoeve van wetenschap, beleid 

en bescherming. 

Elke ring heeft een uniek nummer. Wanneer een vogel wordt teruggemeld 

wordt de waarneming aan de hand van het ringnummer gekoppeld aan het 

ringgegeven. Zo komen we te weten waar de vogel naar toe is gegaan, en 

hoe oud deze is geworden. 
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Links op de foto: Willem Louwsma met een dode kerkuil (certificering). 
 

Puzzel 
 

2 letters Trap Fluiter 9 letters 

Ka Vink Grasmus Boszanger 

  Kanarie Draaihals 

3 letters 5 letters Korhaan Kamduiker 

Beo Arend Kropper Krooneend 

Hen Havik Maraboe Regenwulp 

Kea Kluut Nijlgans Sluieruil 

Kip Lorre Poepuil Wouwaapje 

  Roodmus  

4 letters 6 letters Zaagbek 10 letters 

Duif Doffer  Kraagmerel 

Gans Musuil 8 letters Spotlijster 

Gier Smeent Brileend Steltkluut 

Hoen IJshoen Ganzerik Witkopgors 

Koet  Lepelaar Zeeadelaar 

Mees 7 letters Papegaai  

Roek Aasraaf Ralvogel 11 letters 

Snip Boshoen Trekvalk Goudhaantje 
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Maak de woordzoeker “Vogels” op deze bladzijde. Als alle woorden zijn 

doorgestreept, vormen de overgebleven een spreekwoord. Zet dit spreekwoord 

op een briefje (vermeld ook uw naam en adres) en lever dit briefje uiterlijk 

woensdag 26 februari 2014 in bij een bestuurslid of mail het naar 

vogelwachtbalk@hotmail.com. Uit de goede oplossingen wordt tijdens de 

algemene ledenvergadering een prijswinnaar geloot. 

 

Op de vorige pagina vind je de lijst met woorden die in de woordzoeker 

voorkomen. Soms vind je ze horizontaal, soms vertikaal, soms schuin, soms 

van beneden of naar boven, enz. Streep de woorden door die je vindt. 

 

D Z A A G B E K N A A H R O K E K D W 

B E R A A L E D A E E Z W N E S R N G 

I O S L A H I A A R D S I F J R O E O 

D G S L E R O O D M U S T L P E O R U 

V R A Z E A IJ S H O E N K U A P N A D 

K D E N A R A L E E P D O I A P E R H 

K I P T S N E A M V A U P T W O E L A 

L A R O S P G M S K R I G E U R N I A 

A E P E E IJ N E G R T F O R O K D U N 

V I O L Z P L S R A A D R D W E S R T 

K G A B U N U T M M A A S N L E T E J 

E A N A A W A I O E U R F E E N E I E 

R D M E G R N G L P E S K E G IJ L U G 

T A K D O E A E D C S N U L O L T L R 

K V E I U H P M G O H I T I V G K S A 

R E I R V I S A H E F P T R L A L T S 

E H O N R A K O P O R F I B A N U E M 

I E E R K O H E B E E A E K R S U O U 

G N B T U U L K R K A N A R I E T K S 
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