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NOTULEN LEDENVERGADERING VWS MIDDEN BRABANT, d.d. 25 f^p+^her 1988.

1.Aanwezig: Viktor Retel Helmrich(laatste mal),Toon van de Langenberg,Arno 
Braam,Godert Verbiest,Gerard van Gooi,Nils Gilissen,Jean-Paul 
Ongenae,Marian van de Groen,Roos Backx,Caroline van Oyen, Nico 
Hilgers,Ciska van Laarhoven,Riet Potten,Frans van den Oetelaar, 
Gerard van de Kaa,Aad van Gelswijk,Frits van der Meer,Joop van 
de Groen,Jules Huls,Lieneke Aangenendt,Miek Slikkerveer,Frans 
Post,Jan Paymans,Jan van Beers,Ronald Smulders.Bericht van ver
hindering :Sjef Staps,Joost van Kuijk,Ad van Poppel,Loek Hilgers, 
Frank van den Oetelaar en Pim Eshuis.

2 *. Opening, notulen, mededelingen.
Opening vond plaats cm 20.15 uur.
Naar aanleiding van de notulen werd het volgende opgemerkt:
-Joop: Heeft Loek nog contact opgencmen met de actiegroep "Geen cement in 
de Gement"? Hoe zit het met het programma van de VW3 na 10 december? Kcmt 
er een verslag van de transecttelling op Kampina? Antwoorden: T.\e weten 
niet of Loek dat contact heeft gehad.Het bestuur zal zich op de komende 
bestuursvergadering over het programma buigen en Viktor zal verslagje van 
de telling maken.
-Lieneke: Zij heeft de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening nog niet besteld. 
Het daarvoor bestemde informatienummer was opgeheven en ze vermoed dat de 
nota alleen nog tegen betaling te verkrijgen is. Ze informeert nog even 
verder.
-Frans Post: Hoe zit het met de brieven aan de Midden-Brabantse gemeenten 
in verband met de anti-jacht-actie van Vogelbescherming? Nog niets gebeurd. 
Toon, Nico en Godert moeten nog bij elkaar kernen.
Met betrekking tot de voortgang van het vogelboek: Op 31 oktober zijn 
waarschijnlijk vier artikelen af en eind november vermoedelijk g vijftien. 
Begir. is dus gemaakt. 26 oktober komt de redaktie bijeen.
-Ni1s : Doet verslag van de najaarsexcursie van de VWG op Schier.Van deze 
excursie en van die naar Zeeland zal hij verslagen maken. Idee voor een 
komende excursie.Middelplaten aan/in Veerse Meer, Zeeland.
-Lieneke: Zij heeft goede lezing van Frans Post bijgewoond in het Natuur
museum te Tilburg. Raar dat er verder niemand van de VWG was.

3.De post,de post:
In:*Nederlandse Ornithologische Unie: uitnodiging voor symposium over ge
dragsecologie en vogelbescherming (25,26 en 27 novmber 1988). Arno,Jean- 
Paul , Lieneke, Godert en Ronald zijn van plan te gaan.

*N.O.U.,Vogelbescherming,S.O.V.O.N. : Uitnodiging voor Landelijke Dag 
op 10 december 1988.Thema:Het evrzamelen van gegevens door veldwaarnemers. 
Frans Post,1ieneke, Jean-Paul, Godert, Ronald, Gerard, Nils en AmOjgaan.

*B.M.F.:Aankondiging aktie "Schone auto,valse hoop". Informatie (waar
onder Twintig Tips Voor Milieuvriendellijke Automobilisten") en verzoek 
cm mee te doen.

*Brabants Landscnap: Verslag Kleine Landschapselementen.
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*Wielewaal: jrg 54, s eptember 1988.
*Limosa: jrg 61, aflevering 2, 1988.
^Brabants Landschap: nr 80, september 1988.

4.Secretariaat:
Er zijn geen leden geweest die zich geroepen voelden cm het secretari
aat van Viktor over te nemen. Miek:"Kan de funktie niet binnen het be
stuur verdeeld worden?" Daar wordt wel aan gedacht, maar fantastisch 
is het niet. Volgende ledenvergadering wordt knoop doorgehakt.

5. Tellingen:
- Rietganzen: Ad en Miek zijn bij elkaar geweest en hebben een telpro
gramma opgesteld. Vanaf 12 november wordt er elke twee weken geteld 
bij Luisel cm te zien hoeveel Rietganzen er gedurende het seizoen ge
bruik maken van de slaapplaats op Kampina. Voor na december moeten de 
teldata nog vastgesteld worden. Mensen die niet tellen, maar het ver
trek van de ganzen toch eens een keer willen zien, kunnen bellen met 
de tellers (zie overzicht data).
In januari warden twee simultaan-tellingen (met name gericht op de fou- 
rageergebieden) georganiseerd. Hier wordt op de ledenvergadering van 
november of januari meer over verteld. Er wordt in ieder geval rekening 
gehouden met de data van de landelijke ganzenteHingen.
-Transecttelling Kanpina: De telling vond plaats op zaterdag 15 oktober. 
Pleisterend werden onder andere Blauwe Kiekendief, Bocmvalk, Zwarte 
specht, Havik, Korhoen en veel Vinken en Kepen waargenomen. Overtrek
kend onder andere: Goudplevier, Appelvink, Kramsvogel, Keep, Vink. 
-Blauwe Kiekendief: Ook deze winter worden door het R.I.N. weer Blauwe 
kiekendieven geteld op slaapplaatsen. In Midden Brabant zijn er daarvan 
(nog ?) slechts weinig bekend. Data zie overzicht in mededelingenblad. 
Contactpersoon:Ronald Smulders.
-Kleine zwaan: Joop gaat door met zijn onderzoek aan de Kleine zwaan 
zal dus elke week een paar keer in de Vughtse Gement vertoeven. Zeker 
met het oog op de (eventuele,?) aanleg van de weg door de Gement is 
dit zeer nuttig. Als je eens met De Deskundige op stap wilt, kun je 
Joop altijd bellen.
-Ontgrondingen: Nils, Ronald Smulders, Jean-Paul en Arno zetten ook 
deze winter de vogelteHingen op de zandgaten door.Geteld worden:
Blauwe meer, Plas Huis ter Heide, Plassen aan Meierijbaan, Blauwe Hoef, 
Abcoven, Beekse Bergen en Katsbogte (allen omgeving Tilburg), de Leem
kuilen en waarschijnlijk de Ijzeren Man. Contactpersoon: Jean-Paul.

6. Nieuw seizoen landschapsbeheer:
Vanaf eind november zal de Werkgroep Landschapsbeheer weer op verschil
lende plaatsen (met name Mortelen) aan het werk zijn aan kleine land
schapselementen. Het probleem is deze winter dat nog bepaald moet wor-
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den hoeveel (kuub) werk er aangenomen kan worden. Dit is namelijk af
hankelijk van het aantal mensen wat er mee aan de slag gaat. Er wordt 
op de vergadering door verschillende mensen geklaagd dat de animo om 
mee te helpen aan het eind van het seizoen te laag is en dat te veel 
werk op de (oudere) schouders van te weinig mensen komt te liggen.
Afgesproken wordt dat de leden regelmatiger gepolst gaan worden naar 
hun bereidheid cm op zaterdag mee te helpen. Mensen die op de vergade
ring te kennen geven min of meer regelmatig mee te zullen gaan werken: 
Frits,Gerard van der Kaa, Jo, Lieneke (na 3-12), Ronald Smulders, Go- 
dert, Frans van den Oetelaar, Cis, Joop, Nico, Marian, Loek, Jan Pay- 
mans, Toon, Jules, Caroline, Roos, Nils.
Sjef Staps zal als contactpersoon optreden. Als jebeslist cm te gaan 
helpen kun je dus Sjef bellen, want hij weet waar er gewerkt wordt. 
Wanneer het er naar uitziet dat er voor een zaterdag te weinig mensen 
kernen zal Sjef bovendien de bovengenoemde mensen opbellen.
Idee Joop: Kunnen we niet beter op de ledenvergadering elke keer een 
rooster opstellen voor de kanende vier of vijf zaterdagen ? Reacties 
van de vergadering zijn afwachtend, maar mijns inziens is deze strak
kere planning een goed idee; het scheelt Sjef een half uur bellen.

7.Rondvraag:
Marian: Het wordt tijd voor een nieuwe ledenlijst. Bij het organiseren 
van de excursie naar Schier heeft zij daardoor een aantal mensen niet 
bereikt. De lijst staat op een discette van Viktor. Ook Arno heeft 
steeds een lijst die up to date is. Viktor zal zijn discette aan Mari
an geven. Zij zal zorg dragen voor een nieuwe lijst.
Nico: Ten aanzien van de vraag van Frans Post over de actie van Vogel
bescherming (zie pagina 1, onder 'opening, notulen, mededelingen'):
Vage1bescherming heeft alle gemeenten opnieuw aangeschreven en naar de 
stand van zaken te informeren. Vele gemeenten hebben inmiddels posi
tief op het verzoek van Vogelbescherming gereageerd. De KNJV reageerde 
overigens zeer negatief (zie elders in het mededelingenblad).
Aanvulling op de ingekcmen post: Aktiégroep'Geen Cement in de Gement' 
nodigt de VWS uit te kernen naar een bijeenkemst op 3-12-88, cm 20.30 
uur in het milieucentrum te 's Hertogenbosch. Joop gaat er in ieder 
geval naar toe, Loek ook ?
Er zijn nog twee kalenders van Vogelbescherming over. Wie het eerst 
kant,wie het eesrt maalt.
Arno: Hij meldt namens Joost van Kuijk dat de Werkgroep Behoud de Peel 
een boek heeft uitgegeven genaamd 'Water en Vuur', waarin "in een veel
heid van opvattingen schrijvers aan het woord kanen met treffende ei
gentijdse beschrijvingen van leven en landschap in de Brabantse en 
Limburgse Peel”, o.a. Coolen, Kortooms, Maas en Iven konen aan het woord.
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De vergadering werd afgesloten met een heel mooie dia-reeks van Viktor 
over de (Spaanse) Extramadura.

MEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGENMEDEDELINGE1SMEDEDELINGENMEDEDELINGE

Lijst van gemeenten en eigenaren die positief staan ten aanzien van 
van het niet bejagen van de elf soorten, die beperkende bepalingen 
hebben opgencmen in jachtcontracten of-de jacht in zijn geheel niet 
(meer) verpachten: Almere,Apeldoorn,Bathem,Beerta,Boxtel,Bunschoten, 
Cuyk,Den Haag,Driebruggen,Edam-Volendam,Eibergen,Geertruidenberg,
's Graveland,Hengelo,Lopik,Meerssen,Mook en Middelaar,Nederweert,
Ni jkerk,Papendrecht,Schoor1,Sint Pancreas,Steenwi jk,Wateringen,Wes- 
terschouwen,Zevenaar, Provincie Friesland en alle Provinciale Land
schappen .
Lijst van gemeenten en instellingen die de jacht op de elf soorten 
handhaven: Alkemade,Delden,Echt,Nunspeet,Steenderen,Stichting Twic- 
kel en AMEV.
Zoals te zien is is de eerste lijst zeker niet kort. Opvallend is 
echter dat slechts een Midden Brabantse gemeente tot nog toe posi
tief heeft gereageerd (Boxtel). Reden voor de VWG om de vinger aan 
de pols te houden ?

Uit: nunrner 19 van De Nederlandse Jager, 1988:

-Tilburg,26 november 1988
Arno Braam-

VOGELBESCHERMING 
OVER DE SCHREEF

O p  30 augustus jl. heeft Vogelbescherming 
aktie ondernomen richting gemeenten en 
terreineigenaren met het verzoek om de 
jacht op trekwildsoorten die geen schade 
toebrengen aan de landbouw niet langer toe 
te staan. Naar de mening van Vogelbe
scherming worden vogelsoorten als hout
snip. watersnip, kuifeend, goudplevier, win
tertaling, slobeend, krakeend, pijlstaart, ta
feleend, kuifeend, toppereend en patrijs 
'voor de Jol’ geschoten. De jacht op deze 
vogels is volgens haar daarom een zinloze 
en onverantwoorde bezigheid. O m  deze 
stellingname nog indrukwekkender te ma
ken wordt de jacht op lijsters en andere 
zangvogels in landen rond de Middellandse 
Zee erbij gehaald.'
Is jacht op trekwildsoorten onverantwoord? 
Een blik op de populatieontwikkeling van de 
betreffende soorten maakt duidelijk dat er in

soorten. De populaties van de bejaagbare 
trekvogelsoorten zijn of stabiel of nemen in 
aantal toe. Het aantal exemplaren dat van 
de verschillende soorten jaarlijks in Neder
land geschoten wordt varieert per soort van 
enige honderden tot ca. 15.000. Dit gege
ven algezet tegen de populatiegrootte van 
de verschillende soorten, die voor het West- 
Europese grondgebied per soort varieert

ieder geval geen sprake is van bedreigde

van enige honderdduizenden tot enkele
tientallen miljoenen, geeft aan dat in Neder
land jaarlijks slechts een fractie van het to
taal aantal aanwezige vogels geschoten
wordt. Populatiedynamisch gezien is de be
nutting die van deze wildsoorten in N eder-_ 
land plaatsvindt alleszins verantwoord. Het 
afschot op zich is in geen enkel opzicht een 
bedreiging voor de soorten en kan derhalve 
geen reden zijn om de jacht te verbieden.

»



E n  een zinloze bezigheid is deze 
jacht ook niet, daar de geschoten 
vogels als wildbraad worden 
geconsumeerd.

i Zowel de jagers kennen in deze hun verant
woordelijkheid evenals de Minister van 
Landbouw  en Visserij. Hoewel de Neder
landse Jachtwet het voorkomen en bestrij
den van schade eist, is schadepreventie 
niet het enige criterium voor het openstellen 
van de jacht. Het beleid van de overheid is 
dat er een passende oogst uit datgene wat 
de natuur voortbrengt toegestaan is, zolang 
dit geen afbraak doet aan het behoud van 
de betreffende soorten. Deze rationele be
nadering is ook terug te vinden in internatio
nale verdragen op het gebied van natuurbe
houd en vogelbescherming. Het is dan ook 
grote onzin van Vogelbescherming om te 
stellen dat de Minister zijn verantwoordelijk
heden in deze niet kent en dat daarom bur
gers en gemeentelijke overheden zelf maat
regelen moeten nemen.

Het op deze wijze acteren is kenmerkend 
voor antigroepen.Vogelbescherming is 
deze weg ingeslagen. Haar rationele bena
dering van de jacht behoort definitief tot het 
verleden. Zij kiest duidelijk voor een emotio
nele benadering, inspelend op de gevoe
lens bij het publiek, aan wie zij objectieve 
informatie bewust onthoudt.
Het is de K N JV  bekend dat het voor Vogel
bescherming minder belangrijk is of de jacht 
op deze soorten uiteindelijk gesloten wordt. 
De opzet is om zich met deze aktie duidelijk 
In de pers te profileren als advocaat van de 
vogels. Het oproepen van een emotionele 
afkeer bij het publiek tegen het doden van 
mooie vogels heeft kennelijk tot doel om le
denwinst te bewerkstelligen, ledenwinst 
over de rug van de jagers. 
Vogelbescherming bekent daarmee kleur 
en geeft naar buiten toe inhoud aan haar 
j K ^ ^ ^ ^ ^ r o e l e n s ,  die binnen de 
verentgfng al eerder gestalte 
kregen door aspirant

bestuursleden een niet-jagers verklaring te 
laten ondertekenen. Gezien de wijze van 
aktievoeren kan de conclusie geen andere 
zijn dan dat Vogelbescherming een tot anti- 
jachtclub gedegradeerde Vereniging is ge
worden en daarmee een verlengstuk van de 
Stichting Kritisch Faunabeheer. Dit is te 
meer te betreuren daar Vogelbescherming 
is ontstaan uit initiatieven van jagers.

Bestuur K N JV

N.B. N aar aanleiding van de anti-jachtbbby 
van Vogelbescherming zal de K N J V  een 
schrijven richten aan alle gemeenten en or
ganisaties van grondeigenaren in Neder
land om hen op de hoogte te stellen van 
feiten en cijfers omtrent jacht en natuurbe
scherming.

2. PROGRAMMA LANDELIJKE DAG N.O.U. ,S.O.V.O.N.en V.B...................
Plaats: De Reehorst te Ede. Datum: 10-12-88.
Thema: Het verzamelen van gegevens door veldwaarnemers.
10.15 Opening ochtendsessie.
10.30- 11.00 Verzamelen van gegevens in historisch-geografisch per

spectief .
11.00- 11.30 Verzamelen van gegevens en de betekenis ervan voor de

hypothesevorming: de amateur in de wetenschap.
11.30- 12.00 De gewenste omvang van gegevensbestanden.

Pauze.
13.25 Opening middagsessie.
13.30- 14.00 SOVON-tellingen als basis voor vogelbescherming.
14.00- 15.00 De manier waarop vogelgegevens verzameld en gebruikt

worden in Zwitserland.
Pauze.

15.30- 16.00 Welke gegevens zijn er in de toekomst nodig voor het
beschermen van Vogels ?

Cp of na de ledenvergadering van november regelen zij die naar deze 
dag gaan het een en ander.

3. CONTACTPERSONEN

Blauwe kiekendieventel1ingen
Ganzente11ingen
Bekente11ingen
Werkgroep Landschapsbeheer
Excursie Kleef
Excursie Zeeland
Bijeenkcmst Geen Cement in Gement 
Landelijke Dag SOVON,NOU EN VB

Ronald Smulders 
Miek Slikkerveer 
Arno Braam 
Sjef Staps
7
7
Joop van de Groen 
Arno Braam

(04242-88088 ) 
(013 -672299) 
(013 -353288) 
(013 -420754)

(04110-1666 )
(013 -353288)





DATA DATA

29-11: Ledenvergadering
29-11: Kerkuiloverleg, Herberg van Boxtel, Stationsplein, Boxtel

30- 11: Redaktievergadering vogelboek bij Ronald Buskens
3-12. Bijeenkomst Aktiegroep 'Geen Cement in de Genient', Milieucen

trum, 's Hertogenbosch 
3-12: Werkdag Landschapsbeheer 

10-12: Werkdag Landschapsbeheer 
10-12: Landelijke Dag N.O.U.,S.O.V.O.N.Vogelbescherming, Ede 

17-12: Werkdag Landschapsbeheer 
17 en 18-12: Blauwe kiekendieventelling
17 en 18-12: Landelijke ganzentelling

21-12: Bestuursvergadering 
? 24-12:Werkdag Landschapsbeheer?

26 t/m 30-12: Bekentelling 
30-12: Ganzenexcursie Neder-Rijn-gebied (voorstel)

? 31-12: Werkdag Landschapsbeheer ? 
januari: Excursie Zeeland (voorstel)

3-1 : Ledenvergadering 
14 en 15-1: B1 auwe kiekendievente H  ing 

14 en 15—1: Landelijke Ganzentelling/Simultaantelling Rietganzen 
18-1: Bestuursvergadering

31- 1: Ledenvergadering/Lezing Frans Post over de Havik
15-2: Bestuursvergadering

11 en 12-2: Landelijke Ganzentelling/Simultaantelling Rietganzen 
28-2: Ledenvergadering/Lezing Frans Post over 3oomleeuwerik 

4 en 5-3: Bekentelling
18 en 19-3: Blauwe kiekendieventelling

15-3: Bestuursvergadering 
28-3: Ledenvergaderi ng 

12-4: Bestuursvergadering
25-4: Ledenvergadering/Lezing en dia's Gerard van Gooi (Turkije)

DATA DATA
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VERSLAG LEDENVERGADERING VWG MIDDEN BRABANT 
VAN 29 NOVEMBER 1988

AANWEZIG: Jules Huls, Roos Backs, Sief Staps, Nico Hilgers,
Ciska van Laarhoven, Miek Slikkerveer, Ad en Sheila van 
Poppel, Lieneke Aangenendt, Niels Gilissen, Joop van der 
Groen, Jo Swaans, Ronald Smulders, Frank van de Oeteiaar,
Louk Hilgers en Jan van Beers1
AFGEMELD: Arno Braam, Frans Post, Marianne van der Groen en 
Carolien van Ooyen.
1. Opening: Om 20,10 uur werd door Nico de vergadering 
geopend onder vermelding van de afwezige, die deels een 
overleg over kerkuilen bijwonen, welke ook vanavond wordt 
gehouden.
2. Notulen: Jo Swaans was vorige vergadering wel aanwezig.
Het aktiviteiten programma is sterk uitgebreid, wat door 
Joop als verheugend werd gekwalificeerd.
Viktor zit intussen in Afrika, nog niet op de plaats van 
bestemming. Nico zal zorgen dat wij allen het adres krijgen, 
opdat we mogelijk allemaal een nieuwjaarsgroet kunnen sturen.
Door de werkgroep is aan de aktie van Vogelbescherming verder 
niets gedaan omdat Vogelbescherming zelf vervolg gegeven 
heeft aan deze aktie.
Daar Niels voor het boek hard gewerkt heeft aan zijn artikel 
over het Helvoirtse Broek zijn de andere door hem toegezegde 
verslagen vertraagd, maar komen zeker binnen afzienbare tijd.
Voor het secretariaat is nog geen definitieve oplossing 
gevonden, doch Louk Hilgers zal vanaf 1 januari 1989 
waarnemen.
Aan Marianne van der Groen zal door Nico de juiste informatie 
verstrekt worden om de ledenlijst up to date maken.
3. Mededelingen: Bij elke agenda zal in de toekomst het 
lijstje met het overzicht van kontaktpersonen voor een 
aktiviteit worden opgenomen.
Het rapport over de korhoen in Nederland is zoek. Wil degene 
die dit in zijn bezit heeft kontakt opnemen met Arno Braam.
4. Post: Van de ornithologische vereniging Griekenland is een 
verzoek gekomen om een daar te starten aktie tegen de jacht 
op roofvogels te ondersteuen door foto's en dia van 
roofvogels ter beschikking te stellen. Hoewel wij vinden dat 
dit vooral zou dienen te geschieden door Vogelbescherming 
kunnen leden die materiaal ter beschikking hebben dit aan 
Lieneke doen toekomen, die dan voor verdere afwikkeling zal 
zorgen.
Ontvangen tijdschriften: Oriolus, Vogels.
5. Afspraken programma en tellingen: Het kerküilenkastenwerk 
zal weer worden geïntensiveerd, Nico neemt hiertoe het 
voortouw en zal enkele leden benaderen voor bijstand.
Landelijke dag NOU zal worden bezocht door Niels, Ronald, p
Jean Paul en Arno. Om tot reisafspraken te komen worden de 
deelnemers verzocht kontakt op te nemen met Arno.
De ganzenexcursie op vrijdag 30 december a .s . zal om 8.00 uur 
vertrekken aan het station Oisterwi j k . Louk Hilgers zal eer, 
en ander koc-rdineren.
De excursie Zeeland op 28 januari zal nader besproken worden 
in de vergadering van 3 januari a.s..
Ganzentellingen: tot 1 januari z.ijn ie afspraken ongewijzigd„



Tellingen op 7 - 1 - 89 Joop en Niels
lfc - 1 - 89 Ronald ien Jan van B
21 - 1 - 89 Roos en Jan van B.

Da simultaan en tellingen in februari worden geregeld in de 
vergadering van 3 januari. Dit zal pas geagendeerd worden na 
d« nieuwjaarsreceptie.
Joop doet nog uitgebreid verslag van simultaan kleine ganzen 
tellingen in het winterseizoen 87/88 in het gebied 
Raamadonkveer en de Limburgse grens.
De data voor werk in het kader van landschapsbeheer zijn via 
iV2 t programma bekend. Werk is er ook genoeg en de mensen 
moeten nu nog komen, maar Sief Staps zal telkenmale een 
aantal benaderen om vooral Jo en Cisca en enkele andere hele•S>uwa werkers te ondersteunen.

Geen cement in de Gement: Joop die namens onze groep in 
dsse aktiegroep participeert vertelt:
er is propagandamateriaal dat op de daartoe geëigende 
momenten zal worden gebruikt
de aktiegroep zal alleen maar gebruik maken van legale 
middelen, m.n. juridische en politieke beïnvloeding.
De hoop dat akties succes zullen opleveren is klein.
Door de vogelwerkgroep wordt ook fl. 100,- beschikbaar 
gesteld om de onkosten te kunnen bestrijden 
7.Rondvraag: Door de verschillende koördinatoren werd om 
telformulieren gevraagd.
Joop attendeert op het rapport: De juridische bescherming van 
ganzen in Europa. Voor belangstellende te bestellen bij: 
Biologisch Centrum Rijksuniversiteit Groningen, Kerklaan 30., 
9751 NN Haren, tel 050 - 632381.
8. Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde'sloot Nico ie 
vergadering.
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