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De simultaanganzentel1ing 1987/1988
Evenals vorig jaar zullen er ook dit jaar door de VWG 
simultaanganzentel1ingen georganiseerd worden. Aan de 
hand van deze tellingen hopen we een duidelijker beeld 
te krijgen van het fourageergedrag van de Rietganzen 
die iedere winter in de vennen van de Kampina overnachten. 
Hoewel al wel bekend is dat de ganzen van de Kampina 
hun fourageerplaatsen hebben in het Helvoirts Broek, 
de Kwaden Opslag en in de Rekken bij Dongen, blijven 
nog veel vragen open zoals:
1. Zijn er nog andere terreinen waar regelmatig 

gefourageerd wordt?
2. Is er sprake van hoofdfourageerplaatsen en uit- 

wi jkplaatsen?
3. Is er gedurende het seizoen een verloop in terrein- 

keuze?
4. Welke uitwisselingen vinden er tussen de verschil

lende fourageerplaatsen plaats.

Daarom is de opzet van de tellingen uitgebreider dan vorig 
j aar. Vanaf november t/m maart worden maandelijkse tellingen 
georganiseerd.
Op de volgende zondagen wordt geteld:
29-11, 27-12, 17-1, 14-2, 6-3.

De verdeling van ds gebieden is als volgt:
1. Kampina Ronald Smulders + Jan v
2. Helv.Br.N Loek + Lieneke
3. Helv.Br.Z Niels + Frans
4. Kwade Opsl. Nico + Jo
5. Vught Gem. - Joop-’ + Sjef e*»̂  j(>Ajyo
6. Ham Frank + Attto
7. Vlijm.Ven Miek + Jean-Paul
8. Rekken V-i-G'ter + George + Roos

Beers

Methode

1. De waarnemers zijn van zonsopgang tot tweeenesnhalf uur 
daarna op hun post aanwezig.

2. Op een voorbedrukt formulier worden de aantallen, vlieg
richtingen, soorten en tijden aangegeven.

3. Na afloop van de tellingen komen de waarnemers bijeen
in cafe-rest. Klein Speyk om de resultaten te verzamelen.

4. Na het seizoen wordt een verslag van de tellingen ge
maakt .

De eerste telling wordt op 29 nov. gehouden. De tellers 
dienen van tot 10.45u op hun telposten aanwezig te
zijn. '
Om 11.00u bij Kleijn Speijk.
Formulieren en kompassen worden op de vergadering van 
24 nov. a.s. uitgereikt.

Bij het hiernaast afgeheelde formulier:

1. Om 8.30u (begin telling) zitten 120 rietganzen in het veld.
2. Om 8.45u vliegen 19 exemplaren richting NW

3. Om 8.50u komt een groep van 60 exemplaren over.

4. Om 9.00u arriveert een groep van 8 exx, uit ZW
5. Om 9.13 arriveren 11 exx. uit ZW en vertrekken 100 exx. naar NW

6. Om lO.OOu einde telling, bij vertrek zitten nog 20 ganzen in het veld
7. Overige vogels op de post waargenomen: buizerd♦ smelleken, kievit.



7. Slot:
Een lezing van Joop van de Groen over Huiszwaluwen in Esch. Goed voor
beeld doet goed volgen?
Volgende lezing ook van Joop op de novembervergadering. Onderwerp: De 
Oeverzwaluwen van Abcoven.

Tilburg, 9 november 1987 Arno Braam

[TA

1TERDAG 21 Nov. A.S,

Insdag 24 Nov. 
mdag 29 Nov. 
iterdag 12 Dec.

ondag 13 Dec.
16 Dec. 

ondag 20 Dec.

ondag 27 Dec. 
insdag 29 Dec 
aterdag 2 Jan 
ondag 17 Jan. 
ondag 24 Jan. 
insdag 26 Jan 
ondag 31 Jan.

HEIDEPLAGGEN bij Hans van Lieshout. Mensen die zich 
opgegeven hebben of alsnog mee willen doen dienen 
Nico op 19 nov. te bellen ivm vervoer. 
LEDENVERGADERING
SIMULTAANGANZENTELLING (zie elders in dit nummer) 
SOVONDAG in de Reehorst te Ede. Meerijders kunnen 
Victor bellen.
EXCURSIE MARKIEZAAT- Vertrek 07.45u *Station Tilburg 
Bestuursvergadering
TRAINING ONDERSCHEID RIETGANZEN FABALIS-ROSSICUS 
Verzamelen: lO.OOu CaféZwarte Leeuw Helvoirt.
SIMULTAANGANZENTELLING 
LEDENVERGADERING
BEKENTELLING ___ _ -fe^tcv J  .
SIMULT AANGANZENTELLING q 9
TRAINING ONDERSCHEID RIETGANZEN FABALIS ROSSICi'S
LEDENVERGADERING
EXCURSIE ZEELAND vertrek 07.45u station Tilburg.
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NOTULEN LEDENVERGADERING VWG MIDDEN BRABANT d.d. 27 oktober 1987.

Aanwezig: Ad van Poppel, Sheila (van Poppel?),Cis van Laarhoven,Jo Swaans, 
Lieneke Aangenendt,Ronald Smulders, Ragnar van de Velden,Caroline van Oyen, 
Roos Backx,Frans van den Oetelaar,Frank van den Oetelaar,Miek Slikkeveer, 
Jean-Paul Ongenae, Marian van de Groen,Joop van de Groen,Niels Gilissen,
Arno Braam,Viktor Retel Helmrich,Nico Hilgers, Loek Hilgers,Sjef Staps,. 
Bericht van verhindering: George van Daelen en Pim Eshuis.

l.Openinq en notulen: Opening vond zoals altijd pas laat plaats. Wil iedereen 
astublieft elke volgende keer op tijd komen ? Notulen werden vastgesteld 
met de opmerkingen dat Aangenend Aangenendt moet zijn en Gillissen Gilis
sen. Postcode van Arno Braam is niet 5022 BE zoals op de adressenlijst is 
vermeld, maar 5046 GL. Bovendien wonen Ad en Sheila in Llanidloes.

2.Ingekomen en uitgegane stukken: Uitgegaan zijn: de door Viktor ingevulde 
enquete m.b.t. een eventuele nieuwe avifauna, brief naar Gedeputeerde Sta
ten waarin de ongerustheid van de VWG wordt geuit tegen de aanleg van de 
weg door de Vughtse Gement. Afschriften van die brief zijn verstuurd naar 
de gemeenten Vught en 's Hertogenbosch, de BMF, het SOV en het (provinciale) 
Bureu Inrichting Landelijke Gebieden. Ingekomen zijn: de nieuwe Limosa, de 
jaargangen 1987 van Oriolus en de Wielewaal, een aankondiging van het Kerkui 
lenoverleg te Boxtel (zie VWG-kalender achterop), een enquete van de Vrij- 
willigerscentrale Tilburg om informatie betreffende de activiteiten van de 
VWG (vult Viktor in), uitnodiging van SOVON en NOU voor de landelijke SOVON- 
dag, een aankondiging van de Landelijke contactdag van de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en -bescherming (31.10.87. natuurmuseum Tilburg), een verzoek 
van Guus van Duijn om medewerking voor de Blauwe-kiekendievenslaapplaatsen- 
tellingen (40 letters!), een dankbetuiging van Vogelbescherming voor het be
zoeken van de overlegdag in Limburg (een verslag zal volgen), een verhuisbe
richt van Brabants Landschap.

3.Rietganzentellingen seizoen 87/88: Loek, Miek en Viktor hebben een telpro
gramma opgesteld. De methode is als het vorig seizoen, maar intensiever.De 
instructie en de formulieren worden opgestuurd naar circa 15 tellers van de 
VWG. Voor de data van de tellingen zie de VWG-kalender.
Nieuw is de instructie die door Miek wordt verzorgd om het onderscheid tus- 
de fabalis- en de rossicus-rietganzen vast te kunnen stellen. Deze trainin
gen vinden plaats op 20-12, 10-1 en 24-1. Verzamelpunt bij die gelegenheid 
is café De Zwarte Leeuw aan de snelweg te Helvoirt. Het is gewenst dat ie
dereen die meedoet van te voren zelf alvast een keer erop uit gaat om zich 
'de determinatieproblemen eigen te maken'.
Arno stuurt Joop, Niels, Frans en Frank artikelen uit de Roodborsttapuit van 
december 1984 welke betrekking hebben op de determinatie van de ondersoorten



4. Voorstel feest: Voorstel wordt entousiast aanvaard, de ganzen hangen al bij
na aan het spit. Het feest vindt begin 1988 plaats.

o
5, Rondvraag:
-Ad: Schenkt drie jaargangen Britisfh Birds aan de VWG. Bedankt!
-Frans:Kan de vergadering om acht uur beginnen en niet om half negen?
-Miek: Op 18.10.87 nam zij de eertse Rietganzen waar boven het Helvoirts 

Broek. Vraag: Wil iedereen goed op de ganzen letten of er misschien 
zelfs speciaal voor op uit gaan en de waarnemingen dan aan de ganzen
werkgroep van de VWS doorgeven.

-Jean-Paul: De lezing van Peter Voorn over Kraanvogels kan niet doorgaan op 
24.11.87. Wel een andere keer.

pdedelingen:

-Lieneke: Zij en Loek zijn bij elkaar geweest.Een plan voor de inventarisa
tie van de bibliotheek van de VWS is klaar en met de uitvoering 
is reeds begonnen. Gezien het vele werk kan ze nog niet zeggen op 
wejke,termijn het karwei geklaard is.

-Arno: Dit jaar' weer bekentellingen. Hij heeft coördinatie van de tellingen 
voor de VWG van Loek overgenomen. Tien mensen tellen dit seizoen mee, 
te beginnen in de periode van 15 t/m 20 november. Formulieren zullen 
door hem opgestuurd worden. Wil iedereen ze op tijd naar Lex Peeters 
terugsturen?

-Nico: Vogelcursus gaat dit jaar niet door. Slechts twaalf belangstellenden. 
Voor hen zal eenmalig een excursie georganiseerd worden.

-Marian:Is het geen idee om de oud-cursisten een excursie aan te bieden?
Daar is bijvoorbeeld in Esch wel belangstelling voor en men wil zelfs 
betalen. Daar zal over gedacht worden.

-Viktor:Verscheidene leden hebben meegedaan aan een door hem georganiseer
de transecttelling op Kampina. Een verslag zal volgen, hetgeen ook 
zal handelen over eenzelfde telling in 1986.

------De excursie naar Texel is zeer geslaagd geweest in alle opzichten.
Joop: Is het niet verstandig om ook een afschrift van de aan G.S. gericht-

te brief aan Bfcabanfee^handsshae te sturen, omdat deze onlangs eige
naar zijn geworden van een van de twee eendekoiien in de Vughtse 
Gement ? TIP: Wanneer G.S. geen ontvangstbevestiging stuurt en ook 
een andere reactie uitblijft even extra informeren.
Lieneke vraagt daarop of het niet slim is om alvast wat kranten in 
te schakelen ? Besluit: eerst even afwachten,voeling met de zaak 
houden. Kranten kunnen een volgende stap zijn.

-Ronald: Informatie over de (1,2,3) Blauwe-kiekendievenslaapplaatstellingen 
is bij hem te verkrijgen, evenals telformulieren. Eerste telling: 
28 of 29 november.



W E R K G R O E P  VOOR
VOGEL EN NATUURBESCHERMING
M I D D E N - B R A B A N T

mededelingenblad n o v e m b e r 1987

Agenda LEDENVERGADERING VWG MIDDEN-BRABANT
Dinsdag 24 November a.s.
Boerderij de Schaapjes Haaren.

l.Opening, notulen, mededelingen
2. Ingek./Uitgeg.post
3. Tel 1ingen
4. Instelling feestcommissie
5. Rondvraag
6. Toelichting van Joop op zijn oeverzwaluv/enonderzoekje

DRUK W E R K





M EDEDELIfiCEN

B: Voor diegenen die wel eens mee zouden willen doen met de bekentellinc 
maar geen eigen traject willen nemen is bijgaand een overzicht gege
ven van de tellers en de trajecten. Wanneer je iets van je gading te
gen komt bel je gewoon even de betreffende teller.

Frank van den Oetelaar.
■ aan Oisterwijk.

Kiek Slikkeveer.......
Jean-Paul Ongenae.....
Nico Hilgers en Frans m
van den Oetelaar......

wijk.
Arno Braam............
Niels Gilissen........

mei.
Loek Hilgers... 
Ronald Smulders 
Jan van Beers..

Rosep van Moergestel tot de Essche Stroom 
.Dommel in Boxtel.


