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DUUC 1 1 bIkIll :Nb ASSOClATIU N

li _1 1 april 1979 is te hatwi1k aan Zee (Z11) tijdens een vergadering van een
10-tal initiatiefnemers de UiTICJI IIIRUING ASSOCIATION (UBA) opgericht, hetgeen
op gepaste wijze met een ijsje en een frietje in een naburige snackbar werd be-

klonken .

Ile oprichters van de DBA zijn dezelfden die eerder dit jaar de bij velen van u
bekende nieuwsbrieven verspreidden . Het verschijnen van het nu voor u liggende
tijdschrift mag worden opgevat als vervolg op en uitbreiding van deze nieuws-
brieven .

Onze vereniging is primair bedoeld voor een ieder die er plezier aan beleeft
bijzondere vogels in het veld waar te nemen, te bestuderen en op naam te brengen,
natuurlijk zonder daarbij deze en andere vogels te willen verontrusten . Wij wil-
len het plezier van deze vogelaars vergroten door het verbeteren van de contac-
ten en het vergroten van de kennis ter identificatie van de vogels, de basis
voor iedere verdere studie . Hiertoe willen wij twee middelen aanwenden : liet sti-
inuleren van liet snel doorgeven van waarnemingen via de telefoon en liet uitgeven
van een driemaandelijks tijdschrift, ' ➢utch Birding' .

Bi.j het oprichten van de OM voelen wij ons bijzonder gesterkt door het enthou-
siasme waarmee werd gereageerd op de vele bijzondere vogels die de afgelopen
winter in ons land te zien waren en het genoegen wat we er met zijn allen aan
beleefd hebben . Tot voor kort was het waanzemen van zeldzame vogels slechts weg-

gelegd voor een handjevol "ingewijden" . Een opmerking in verband hiermee di e

ons bijzonder trof, was : "Vroeger las je over zeldzaamheden, nu zie je ze zelf"

Openheid en bereidheid tot het gemeengoed maken van kennis over vogels vinden
wij belangrijker dan ornithologische activiteiten en capaciteiten op zich . Wij

waarderen de instelling : leuke waarnemingen tijdig doorbellen, niet alleen om
de waarneming bevestigd te zien maar vooral ook om het plezier dat je elkaar er-
mee bezorgt .

Veel vogelaars hebben al lopende afspraken over het doorbellen van bijzondere
waarnemingen waardoor een net van telefooncontacten tussen Nederlandse en ook
Vlaamse vogelaars is ontstaan. Wij nodigen iedere vogelaar uit zich op dit net
aan te sluiten door zelf afspraken te maken met bekenden die reeds aan dit "te-
lefoonsysteem" deelnemen .

Weliswaar kleven er bezwaren aan het voeren van Engelse namen door een vereni-
ging en tijdschrift van Nederlandse origine maar een passend equivalent voor
liet begrip 'hirding' was ten tijde van oprichting niet voorhanden . ik, namen ziin
gekozen naar analogie van de 'American Birding Association' (ABA) met hun tijd-

schrift 'Bzrding' .

In Dutah Birding zullen recente waarnemingen worden gepubliceerd waarvan sommige

apart belicht worden . Voorts kunnen artikelen worden geplaatst over identifica-
tie van vogels, mededelingen over het vinden van bijzondere soorten e .d . De in

Dutch Birding gepubliceerde artikelen moeten worden beschouwd als middelen om
reacties en discussies uit te lokken over vogels en vogelen, en kunnen dienen
als voorlopers van samenvattende, uitgebreidere artikelen . Deze afsluitende ar-
tikelen die mogelijkerwijs uit ons tijdschrift ontstaan, kunnen eventueel in
andere tijdschriften worden gepubliceerd .

slet gaat er Tuutch Bfrding dus om, plaats te geven aan opmerkingen, kleine stu-
dies, vragen en moeilijkheden die in het veld tijdens het bestuderen van een vo-
gel gerezen zijn . Ook suggesties over de status en het voorkomen van soorten

zijn welkom. Voorts kunnen brieven, van welke aard ook, worden opgenomen . De
meeste artikeltjes zullen van Engelstalige samenvattingen worden voorzien . Te-



vens kunnen artikelen in de Engelse taal worden gepubliceerd . Wij hopen ook re-
gclmatig artikelen te kunnen plaatsen die gaan over bijzondere vogels van het
Westpalearctische gebied .

Het is de bedoeling liet tijdschrift tenminste vier keer per jaar te laten ver-
schijnen. Ieder die het blad wil ontvangen dient lid te worden van de IIBA .

De DBA wil het vogels kijken als hobby en sport stimuleren en is in dit opzicht
geïnspireerd door de AIlA . 'Birding' heeft in de USA een opmerkelijke vlucht ge-
nonien sinds de oprichting van de ABA 1I) jaar geleden . Grote hoeveelheden mensen
kozen het vogelen als hun belangrijkste hobby . Zo is er in Bfrdr;ng te lezen over
"big day rulcs", over ranglijsten van ieders soorterilijst, etc . Bekende ornitho-

legen zoals James Clements, G . Stuart Keith, Ben King en Arnold Small generen
zich niet om er aan deel te nemen . Veel mensen in de USA hebben als ideaal de
"600 soorten te halen" . In Nederland blijkt de 300 een magische grens te zijn .
Cie DBA steeft er niet naar Alle Amerikaanse ideeën in Nederland in te voeren
maar wil er wel een aantal enten op Nederlandse gewoonten en mogelijkheden .

Mede dankzij de ervaringen van de ABA hebben wij een redelijke indruk van de
moeilijkheden die er rijzen bij het steeds massaler bezoeken van zeldzaamheden .
De omstandigheden zijn in Nederland natuurlijk anders . Voorlopig is hier nog
lang geen sprake van massaliteit . De kleinschaligheid van de infrastructuur in
ons land veroorzaakt voorts dat in de praktijk bijna elke zeldzame vogel vanaf
de openbare weg is te observeren . Bovendien zullen de waarnemers vrijwel uit-
sluitend uit Nederland en België komen en niet zoals in de USA tegenwoordig liet
geval is van 1000-en km ver . Dit impliceert dat, behalve dat het aantal belang-
stellenden geringer zal blijven, er ook een goed inzicht zal blijven bestaan
wie er zoal geinteresseerd is. Door de zo ontstane sociale controle zullen pro-
blemen als liet vertrappen van landbouwgrond e .d ., zoals wel eens gemeld wordt
in de USA en in Groot-Brittannië (zie nu en dan gitfslt Isirds), achterwege kun-

nen blijven .

Het vergroten van de populariteit van het "vogelen" heeft ons inziens liet gevolg
dat er een grotere groep mensen zich bewust wordt van de omringende natuur . Voor
veel mensen zullen daarbij ideeën over natuurbescherming en milieuproblematiek
door de frequente confrontaties niet zeldzame vogels, vastere vormen aannemen .
Daarbij zal een voortdurend bezinnen en overwegen nodig zijn om er voor te zorg-
en dat de DRA niet de rechten van medemensen én die van de vogels zelf aantast .

NOIE FOR FORLIGN READERS

This is the first issue of a new Dutch periodical on birding . The articles pu-

blished will niainly deal with the distribution, occurrence and recognition of
the rarer Dutch birds . Articles in Dutch language will have an extensive English
summary. The papers in F:nglish language will be on subjects of more internatio-
nal interest . By means of a telephonesystem and an up-to-date bird report, the
Dutch Birding Association ([ISA) keeps its memhers all over the Netherlands and
Flanders informed on the most recent developments concerning rare and scarce
birds .

Edward J . van IJzendoorn (voorzitter van de DEA) 3e Schinkelstraat 45, 1075 TK
Amsterdam

INFLUX VAN GEHLSNAVELDUIKERS Gaui.a adc zm eii IN 1979

\11 .~IX OF IVIIITE-BILLEI) DIVERS Gavia adrnrsii IN 197 9

Zeg nooit zomaar duiker tegen een Gavia 'ehiquita '

Werden wij in Nederland in de winter van 1977/78 aangenaam verrast door een op-

vallend groot aantal IJsduikers Cavia irrmer, de afgelopen winter was de beurt

aan de Geelsnavelduiker Cavia adcusii . Vóór 1979 zijn er in Nederland 11 geval-

len vastgesteld : drie waarnemingen en acht vondsten . Ik, laatste waarneming da-

teerde uit 1960, de laatste vondst uit 1975 . In februari 1970 werden drie exem-

plaren gevonden. Kennelijk was er toen ook sprake van een influx .

Begin 1979 hebben wij met minstens zes verschillende exemplaren te doen gehad
die alle op of nabij de kustwateren verbleven . Omdat in de recentelijk gepubli-

ceerde overzichten in De Lepelaar 62 : 31-33 en liet vogeljaar Z7 : 53-65 een nogal

onoverzichtelijk beeld van de werkelijke situatie wordt gegeven, leek het mij
raadzaam een chronologisch overzicht te geven van de gedane waarnemingen .

In de eerste week van januari 1979 kwamen de eerste verontrustende berichten los
over een "IJsduiker met opgewipte snavel" die op het Oostvoornse Meer (Zil) gezien

zou zijn. Er ging echter nog enige tijd overheen voordat de DBA-controle-ambte-
naren Arnoud van den Berg en Gerald Oreel op donderdag 11 januari, tijdens een
dienstreis, zich ter plaatse op de hoogte gingen stellen en een Geelsnavelduiker

claimden ; voorwaar een groter hoogtepunt dan de eveneens aanwezige 40 Kuifduikers

Pndiceps auritus: In het weekend kwamen er heel wat vogelaars om dit levende
fossiel op hun lijst te plaatsen . Op 14 januari meenden de aanwezigen zelfs alle

vier duikersoorten te voeten herkennen .' Later bleek dat de Geelsnavelduiker

reeds op 3 januari goed op naam was gebracht door André Veithuizen .

1 . Geelsnavelduiker Cavia admnaií , Brouwersdam (Z-H), 25 februari 1979
(Jan Martin Rahder)

(p 25 januari ontdekte Klaas Eigenhuis een tweede vogel langs de Brouwersdam (ZH)
maar deze waarneming genereerde slechts weinig interesse en werd algemeen afge-
daan met opmerkingen dat het wel het zelfde exemplaar als dat van Dostvoorne

zou zijn .

Vervolgens verplaatste de aandacht van strepend Nederland zich naar andere zeld-
zaamheden als hitbandzeearend Haliaeetus leucoryphus, Steenarend Aquila ehrysae-



tos er, Grote Trappen Otie tas la totdat op 17 januari door Ronald Geskis en Age
Niels Ilolstcin een derde lleelsnavelduiker langs de Zuidpier van IJmuiden (NI])
werd ontdekt die zich door Tong en oud werkelijk zeer fraai van dichtbij liet

bekijken . Iie 2uidpier was tevens de plaats waar op 2 februari een vierde, met
olie gecontamineerde vogel zijn einde vond als museumhaag . De balg bevindt zich

tutors in het Zoólolgisch Muse mi te Amsterdn (Nl1) .

2 . Geelsnavelduiker Cavia adwnsii, IJmuiden (N-H), februari 1979 (J . van Geuns )

3 . Geelsnavelduiker Cavia adamsii, Brouwersdam (Z-H), 18 februari 1979 (René Pop)

Een zorgvuldig afzoeken van liet water aan de binnenzijde van de Brouwersdam le-
verde Jan Martin Rahder, Frank Rozendaal en Jelle Scharringa op 25 februari
maar liefst twee verschillende [eelsnavelduikers op, geëscorteerd door enkele
Roodkeelduikers Ga2vn:a eta1Zata en Parelduikers Gavt :a .'ctica . Deze vogels ver-
bleven op grotere afstand en een toevallig passerende vogelaar gumde zo nauwe-
lijks een blik waardig omdat hij gewend was de soort op enkele in afstand langs
de zuidpier van IJmuiden te bekijken . Op dezelfde dag bleek hij een controle
van het Oostvoornse Meer dat de daar verblijvende vogel ook nog aanwezig was
zodat daarmee alle speculaties over de identiteit van éën van de Brouwersdam-
vogels tot de juiste proporties teruggebracht konden worden .

,Maanden later werd bekend dat hij Kornwerderzand (F) van 24 tot en met 28 fehru-
ari een zesde Geelsnavelduiker werd gezien . Mogelijk de zelfde vogel werd op 29

april dood gevonden hij Hindeloopen (F) .

(hier laatste datums van waarneming is weinig bekend : wij weten echter wel dat

de vogel van I,lmuiden en ook die van Oostvoorne tot ongeveer half maart zijn ge-

zien .

Het lijkt mij in dit stadium weinig zinvol om op de onderscheidende kenmerken

van Geelsnavel- en IJsduiker in te gaan . Er is een dermate grote hoeveelheid
fotografisch documentatiemateriaal bijeengebracht dat ik de hierbij afgedrukte

- soinil,e reeds eerder gepubliceerde - foto's en tekeningen voor zichzelf zou

willen laten spreken . lliermee wil ik niet zeggen dat het identificatieprobleem
nu van de baan zou zijn, ik denk even aan de paniek die een door Kees Roselaar
geshowde raadselduiker ontketende op de jongste voorjaarsvergadering van de
Club van Nederlandse Vogelkundigen ([NV) .

4 . Geelsnavelduiker Gavia admncii, IJmuiden (N-H), 2 februari 1979 (Jan Martin

Rahder)
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5-6. Geelsnavelduiker Gavia adamaii, IJmuiden (N-H), 26 februari 1979 (Jan Mulder)
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Stmnary

Between 3 January and mid-March 1979 at least Live White-billed Divers Cavia
adorsii stayed in Dutch coastal waters . A sixth one, an oiled bird, was captured
and killed . Before these records it was seen alive three times this century (the
last time in 1960) and was found dead eight tienes on the Dutch coast . Three were
found dead in rebruary 1970, suggesting an influx .

Figuur 1 . Individuele variatie bij juveniele Geelsnavelduikers Gavia adrnisii/In-
dividual variation in juvenile White-billed Divers Gavia adamsii . A . Brouwersdam frank G . Rozendaal, Prins Hendriklaan 58, 3721 AT Bilthoven

(ZH) ; B . Brouwersdam (ZH)(zie ook 1 en 3) ; C . Oostvoornse Meer (ZH) ; D. Zuidpierr
IJmuiden (NH)(zie ook 2, 5-6 en 7-8) ; E . Zuidpier IJmuiden (NH)(zie ook 4) . Let
op de variatie in snavelkleur en de post-auriculairc vlek/Note the variation of
the darkness of the bilt and the post-auricular patch (Karel Mauer after sket-
ches bv Frank Rozendaal)
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WITBANUZEEARL'NI) Halioeetus leucoryphus VAN ZUIDELIJK FLEVOLAND

PALLAS'S FISH EAGLE Haliaeetus leueoryphus OF ZUIDELIJK FLEVOLAN D

Het volgende overzicht heeft niet de pretentie volledig te zijn . Ik wil u de
waarnemingen van de bijzondere Haliaeetus sp., gedaan in de week van 14 tot en
met 19 januari 1979, slechts voorleggen . Over de interpretatie van de kenmerken
die de vogel vertoonde, is het laatste woord nog niet gesproken . Enerzijds staan
in de literatuur weinig gegevens vermeld over de verschillende verenkleden van
de Witbandzeearend H. leucor.phus, anderzijds is, door zijn grote zeldzaamheid
in West-Europa, uiterste voorzichtigheid geboden bij de determinatie vair een me-
gelijk exemplaar van deze soort . Vandaar dat de beschrijving in het Engels is
gesteld om ook de buitenlandse geïnteresserden ervan kenmis te laten nemen . Het
is de taak van de CDNA om te beoordelen of deze vogel als Witbandzeearend op de
lijst van de in Nederland waargenomen vogels mag worden geplaatst . Suggestie s
en aanvullingen op deze waarneming zijn van harte welkom .

Verloop van de waarnemingen

Op zondag 11 januari 1979 zagen het echtpaar H . Nuyen en Frank Rozendaal in Zui-
delijk Flevoland (ZIJP), in het gebied waar Almere-Stad gebouwd gaat worden,
langs de Brikweg, vier vogels behorende tot het geslacht Haliaeetus . Het hetrof
twee hele grote vogels, een wat kleiner en een aanzienlijk kleiner exemplaar dat
een van de andere sterk afwijkend verenkleed bezat. De eerste drie vogels werden
als Zeearend i] . albiciUla gedetermineerd, de laatste werd beschouwd als "een
toch wei vreemde Zeearend" .

Op maandag 15 januari zagen Jan van Kreuningen en N . Marra Sr deze afwijkende
vogel en kwamen op liet gedurfde idee dat het best eens een Witbandzeearend kon
zijn! Ook Frank kozendaal leek dit een goede suggestie .

Op dinsdag 16 januari was het 's ochtends erg mistig in de polder zodat de mees-
te van de inmiddels gealarmeerde vogelaars het zoeken snel staakten . Rond het
middaguur trok de mist echter wat op en slaagden Arnoud van den Berg en Gerald
Oreel erin de vreemde arend te vinden . In gezelschap van Wint van der Schot e n
J . Swaah zagen zij de vogel langs de Pinasweg op circa 350 m afstand . De arend
werd meer dan 30 minuten bekeken, onder meer door een telescoop (15-60 x), ter-
wijl hij van een prooi at . Toen de vogel wegvloog, griste hij ongeveer SLIP m
verderop een Wilde Eend Anas platyrYynchos van de akker en vloog hiermee laag
over de grond weg . Later vonden zij de vogel terug, etend van zijn prooi, langs
cie Leidingstraat . Arnoud en Gerald besloten naar Almere-haven te gaan om enige
mensen telefonisch te waarschuwen dat de vogel weer gevonden was . Die middag
werd echter tevergeefs getracht de vogel terug te vinden . Ile mist die weer
dichter werd, speelde daarbij parten . Je vier waarnemers reenden inriiddels te
maken hebben gehad met een Nltbandzeearend .

Op woensdag 17 januari zagen Cecilia Bosman en Klaas Eigenhuis de vege] . Apart
van hen vonden Kees Klaver en Arend Waslink het beest doch meenden op dat moment
dat het géén Witbandzeearend betrof omdat zij gelige poten waarnamen en hun
veldgids suggereerde dat een Witbandzeearend dat niet heeft .

C)p donderdag 18 januari zochten Frank Rozendaal en Kees Scharringa voor niets
naar de arend . Gelukkig vond Arnoud van den Berg de vogel aan het eind van de
middag langs de open vaart die loodrecht de Leidingstraat kruist . Terwijl JanJaap
Brinkman en Hans ter Haar de vogel in de gaten hielden, haalde Arnoud Frank en
Kees op en kon de arend daarna een uur geobserveerd worden . Vanaf de Klipperweg,
rijdend over het bevroren terrein, kon de vogel vrij eenvoudig worden benaderd
en door drie telescopen worden bekeken . Arnoud van den Berg : "Om 16:50 vloog de
vogel onze richting uit, ging even op circa 150 m afstand op de grond zitten en

vervolgde daarna zijn weg over ons heen in de richting van de Blocq van Kuffeler .
Onr 17 :07 zagen wij de vogel nogmaals terwijl wij op de hoek van de Galjootweg en
de Klipperweg stonden . Hij vloog laag over de bomen van het natuurgebied bij de
Blocq en verdween in de richting van de Vaartsluis" . Op grond hiervan werd ver-
moed dat de vogel sliep in het bos bij De Blocq van Kuffeler en overdag jaagde
in de toekomstige Almere-Stad .

Van maandag tot en met donderdag werden telkens ook één of twee Zeearenden ge-
zien .

Vrijdag 19 januari : gedurende de afgelopen paar dagen waren de aantallen ganzen
in het gebied langzamerhand verminderd . Het was wat harder gaan vriezen en er
was wat meer sneeuw gevallen . De meeste kanalen en vaarten in de omgeving waren
dichtgevroren . Het kanaal haaks op de Leidingstraat lag nog open en bevatte nog
vrij veel waterwild . Zeearenden werden op die dag niet meer waargenomen . Hun
voedsel, voornamelijk ganzen, was kennelijk niet meer in voldoende mate aanwezig .
Ook de hierop volgende dagen werden hier geen Zeearenden meer gezien . Arnoud van
den Berg en Edward van IJzendoorn vonden op deze dag de arend zittend langs het
open kanaal, tussen de I,eidingstraat en de Galjootweg . Van 11 :20 tot 14 :10 kon-
den zij de vogel vrijwel onafgebroken bekijken, op korte afstand en slechts ge-
hinderd door koude tenen . Een zwak zonnetje scheen hen in de rug en er woei een
frisse noordoostenwind . Er lag weinig sneeuw en het vroor matig . Cecilia Bolman,
A.A. en Jan llinloopen en Arend Wassink waren in hun gezelschap . Uit het verslag
van Edward : "De vogel zit langs het kanaal, ongeveer 250 m van ons vandaan . Hij
vliegt naar de overkant, blijft even zitten, vliegt weer terug en komt wat dich-
terbij zitten . Na een kwartier vliegt hij op, vliegt beven het kanaal onze kant
uit en pakt vlak voor onze ogen op zo'n 150 m afstand een Dodaars Tachybaptue
euficoblis uit het water . Hij vliegt ermee het land in en eet zijn prooi in een
kwartiertje op, ongeveer 200 m van de vangplaats . Vervolgens vliegt hij nog 200
m en gaat op de grond voor een dijkje ruim een uur rusten, onderwijl zijn om-
geving goed in de gaten houdend . Wij zijn een eindje teruggereden en door mijn
Bushnell Spacemaster 11-telescoop laat hij zich bij 45 x vergroting volop in het
beeld van alle kanten goed bekijken. De vogel zit op ruim 200 m afstand . Om 13 :30
verplaatst de vogel zich weer en vliegt met een boog dichtbij over ons heen . E-
ven later kunnen wij hem met de auto tot op 60 m benaderen en gedurende een mi-
nuut bekijken, alvorens het dier wegvliegt" .

Ondanks de in grote getale aanwezige vogelaars werd de arend op zaterdag en ook
nadien niet meer met zekerheid waargenomen .

I)escription

Sevexal people observed the hird together with up to three White-tailed Eagles
!laliaeetus albicilie and noted that the presumed Pallas's Fish Eagle Haiiaeetus
Zeucoryphus was considerably smaller . most of the time the bird had an upright,
almost vertical resting attitude and then looked quite long. Seen from aside ,
it looked slender and missed the huge and chunky appearance of the White-tailed .
The head appeared to be smaller than that of the White-tailed but this might
have been due to the less heavy bili . The shape of the head changed with the
position of its feathers hut gave a round impression most of the time, also
showing a rather steep forehead unlike that of the White-tailed which kas a

flatter profile .

The upper- and underparts of the bili were not parallel . The honk was very long .
Only the point of the bili was dark, the rest, with the cere, light grey-white .
The corners of the moutti were creamish yellow . The dark point made the bill look
light and even delicate .

Mien the hird was sitting in an upright position, the head was tucked in well .
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Figuur 2 . Withandzeearend/Pallas's Fish Eagle fiabiaeetus Zeucoryphus, Almere,

luidelijk Flevoland (ZIJP), januari 1979 (Edraard van IJzerdoorn)
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Somctimes the hircl sat hcrizontal and then the long neuk was striking . Mien the
birel was flying, tlre long neck, held slightly down, was even more remarkable
eompared with that of a White-tailcd, and gave the birel a'slight impression of
n vtilture .

At first sigirt the birel had a rapped appearance as if it was wearing a falcons-

hood . This was due te tbc share contrast hetween the dark sides of the head and
thc .elmost white chin, throat and foreneck . The top of tbc head was almost as

Clark as the sides, like thc featirers of the napo and the sideneck whiah ware
longish and loosely and casily stirred up hy the wind, showing white bases . The
bindnek was lighter lower down, showirig warm, brown colours, followed by tbc
more vellowish back . The fcathers of the breast and chest were largely pure
white, with only a few dar], ones, forming a spot in the middle . The rest of the

uulerparts was hrown-yel.lowish and holdly spotted with spades of toddy and brown .

Therefore the breast and belle were two clearly separaten colour[parts . In these
Barts, especially the belle, the feathcring was rather loose, giving an impres-
sion of carelessness .

The outermost scapulars were dark hrown . In the bird's sitt-ing position they
were sharply defined from acid contrasting with the light wing-coverts . There al-

so was a contrast, hut witli a more gradual change towards the other, lighter
scapulars and the back . Therefore, seen from behind, there was a very striking
Bark "k"' on the upperparts . Apart from this 'V', the shoulders and back were
warm brownish-yellow witti four Bark lenghtwise stripes, connected with each
other by this crosslines, thereby forming a network .

']'he upper wing-coverts were quite light, faded brown . The median coverts of the
sitting birel appeared to be the lightest .

Apart from the innermost, the secondaries were dark, like the primaries . Both on
upper- and underside of the tail ware light parts, rather irregular and in some
feathers nearlyy reaching the tip, the tail clearly reached passed the end of the
wing when the hird was at rest . In flight the tail secmed to he longer compared
to a voung White-tailed and was rounded . The hird never spread its tail in flight

like a White-tailcd often does .

All axillaries were almost white, forming a larger light area than the ihite-
tailed normally dries .

(In the underwing there was a elear, very light, broad line which seemed to be
formed hy the greater onder wing-coverts since it was more the backline of the
wing. On hoth lides it was hordered by dark feathers . The rest of the under

wing-coverts were light hrownish with some dark motties . The flight fcathers

were dark .

The "trouscrs" covered less of the unfeathered tarsi than in the White-tailed .
'Ihe colour of the legs and feet was lemmon-ycllow, that of the White-tailed more
ochre .

The (light was rather quick, flexible and smooth . The White-tailed flies more

"wonden" : because it hardly hend its armwing . The wings appeared to he narrower
than these of the White-tailed which was emphasized by the relatively long tail

and neck .

on the whole the bind was more active and mobile than the lihite-taileds . Un the

ground it walked and ran about easily, chasing the Crows CorVus oorone away. A

live Little Grebe Tachybaptus ru;ieoliis was easily picked up out of the water

and a Mallard Anns platyrhynahos from the ground . The bird was noticeably less

shy than the b hite-taileds and could he ohscrved at close quarters .
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L)iseussion

Ijl the description the presinned Pallas's Fish Eagle bas been compared with the
lihite-tailed Eagle and a number of di£ferences bas been noted . The most iiuper-

tant features are : (1) the unfeathered tarsi ; (2) the size of the hird ; (3) the

size of the hill ; (4) the dark sides of the head and sideneck contrasting with
the lighter surroundings ; (5) the long feathers of the neck ; and (6) the clear
bar on the underwing and the large axillary patch .

The following points also indicate a Pallas's Fish Eagle . (1) An adult Pallas's
Fish Eagle, like our bird, has very dark shoulders which, bv means of a clear
"V', form a contrast with the light ruddy-brown back (of . Whistler 1963) . (2)
The change of colours between breast and Kelly was in the same place as where
an adult Kas an equal dividing line (King et al . 1975) . (3) In the neck there
were ciinamon feathers like the colour of head and back in adult . (4) The light
bar on the underwing is more towards tbc hackline of the wing than it is in the
White-tailed . This fits the dcscription given in King et al . (1975) . (S) King
et a2. (1975) state that the ligtiter inner primarics "often" occur, so they do
not necessarily have to he like that . (5) Glutz von Blotzheim egt aL . (1971) say
Pallas's can have yeilowish lens, this in spite of the platen in Heinzel et al .

(.1972) . The drawing of an zimnature bird in Gooders (1978) also shows yellow
[eet. (7) The photograph hy Loke Wan Tho in Anonymus (1977) shows a young Pal-
las's with a striking rescarhlance to our bird as far as the shapc and feathering
of head and neck, as well as the lightness of the mediae coverts . (8) F.J . Ko-
ning (pers . cormr .) is of opinion that "the long tail and the verg long aseek" are
characteristic for this species . (9) BiTds of the Pallas's Fish Eagle's Palearc-
tic population, in the central Asiatic steppes, where our bird must refer te,
usually breed on tbc ground (Voous 1960) . Since this bird spends a great deal of
its time on the ground, which corresponds with the easy walking Nabits of our
hird . (10) The hird's familiarity is characteristic for this species .

Occurrence in Western Europe

"ibis would be the fifth observatiun of the Pallas's Fish Eagle in Europe outside
Russia and tbc second for the Netherlands . The first was seen and shot in Fin-

land in 1926, the sec.ond in Poland in 1943 and the third in Norway in 1049 (Glutz
von Blotzheim et al . 1971) . (It is interesting to note that the first Western
European Pallas's was first identified as a "verg aberrant White-tailed Eagle"

(llortling 1927) .) The first Ilutch hird, an adult, was seen and photographed near
Barneveld (Gelderland) on 5 E7ctober 1976 (Scharringa & Osieck 1978) . llnidenti-
fied big eagles seen in northeast Poland in the period 1933-40 were prohably
also Pallas's Fish bagles (Glutz von Blotzheim et al . 1971) .

Sucrmary

From 14 until 19 January 1979 presumably an immature Pallas's Fish Eagle ,alia-
aaeLue leucoryphus was observed in Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmeerpol-
ders) . In the first part of the paper (written in Dutch) the author sumnarizes
the cause of events . In the second part he gives an extensive description of the
bird and discusses its identification . He also surmnarizes the occurrence in Wes-

tern Europe .
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STEENAREND Aquila ohrysaetos OVERWINTERliND 1N DE WIERINGERMEER

GOLDEN EAGLE Aquila chrysaetoc WINTERING IN THF. WIERINGEiRAI E R

Veel vogelaars zagen deze winter in de Wieringermeer (NH) hun eerste Nederlandse
Steenarend Aquila ohnysaetos . tiet was een jonge vogel . Fig . 11 en 12 tonen de
bovenzijde van de vogel ; Fig . 13 en 14 de grote witte vlekken op de ondervleu-
gels .

11e eerste en de laatste waarneming werd gedaan door Otto de Vries op 31 december
1978 en op 18 april 1979. Op Oudejaarsdag stond er een ijskoude oosterstorm . Ar-
noud van den Berg en Gerald Oreel die toevalligerwijs op deze dag in de omgeving
van de Wicringermeer op excursie waren, noteerden toen een opvallende roofvogel-
trek van Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus en Smellekens Palco colurabarius die
voor de koude vluchtten . :ij menen dat de Steenarend vrijwel zeker met deze
vorsttrek is meegekomen .

s

9-10 . Steenarend Aquila chrysaetoo , Robbenoordbos , Wieringermeer (N-H), 12 maart

1979 (Arnoud van den Berg)
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Tot nu toe zijn er door de CL1NA circa 30 gevallen van de Steenarend geregistreerd
waarvan bijna de helft vondsten . Nog nooit verbleef er in Nederland zolang een
Steenarend in één gebied. Wel is er sprake van twee nooit gepubliceerde over-
winteringen van een Steenarend in Drenthe bij Het Fuchtelocr Veen in de winters
van 1973/74 en 1975/76 (L . Roemers pers . med.) .

Gedurende vrijwel de gehele waarnemingsperiode verbleef de Steenarend in een ge-
bied van slechts twee hij drie km, tussen de Oom Keeseweg en de Sluisgatweg. De
vogel sliep steeds in het voor het publiek afgesloten, meest zuidelijke gedeelte
van het kohhenoordsebos waar een aantal Aalscholvers Phalacroeora.x carbo is op-
gesloten door Staatsbosbeheer dat deze soort probeert te introduceren als broed-
vogel .

De Steenarend joeg meestal boven de weilanden en akkers tussen het Robbenoordse-
hos en het Dijkgatbos op ]foutduiven Columba palunbus en hazen Leilus capens's .
Als de arend een duif geslagen had, vloog hij er mee naar zijn slaapbos en at
zijn prooi daar op. Otto de Vries die een vergumiing heeft het bos te betreden,
heeft er echter tevergeefs naar plukresten gezocht . Verschillende waarnemers heb-
ben de Steenarend een haas zien eten . Volgens sommigen sloeg de arend ook konij-
nen Oryctolagus cunicilus en Fazanten Phasianus colohicus . Eénmaal zag Otto de
Vries dat de Steenarend zonder succes drie keer op een ree Gal-neolus capreoLus
stootte . Er is nooit waargenomen dat de arend op de volop aanwezige eenden joeg .
Tevens is nooit vastgesteld dat de Steenarend hij de voederplaats van de opge-
sloten Aalscholvers aan het eten was .

Gegevens voor dit artikel werden onder andere verkregen van Peter Meijer en Otto
de Vries, beiden lid van de KNNV Vogelwerkgroep Wieringermeer .

5umrnary

A young Golden Eagle Aquila chrysaetos was seen from 31 December 1978 until 18
April 1979 in the Wieringermeer (Noord-Holland) . The hird frequented a small
area and was observed asmost (taily . This was the first time this irregular visi-
tor has been recorded for such a long period at one location in tbc Netherlands .

Ldward J. van IJzendoorn, 3e Schinkelstraat 45, 1075 TK Amsterdam

OEHOE dubo bobo BIJ DEN HELDER

E;1GLE OWL Bubo bubo NEAR l)EN HELDER

Al circa vijf jaar geleden vernam ik dat er een Oehoe Bubo bubo bij Den Helder

(NH) in de Donkere Duinen achter restaurant Duinoord verbleef . Enkele keren heb

ik indertijd gepoogd de vogel te zien te krijgen, echter steeds zonder succes .

Aangezien ook anderen hem niet konden vinden, raakte de vogel in vergetelheid .

Intussen sprak ik de heer W . Groen, boswachter in dit gebied, die zei enige dia's

van de vogel te hebben . Hij vermelde dat de vogel alleen in de winter aanwezig

was . Achteraf gezien betwijfel ik het laatste . Onlangs vernam ik van Groen dat

hij 's zomers nauwelijks komt in het bosperceel waar de Oehoe zit, om verstoring
van de daar ook aanwezige Blauwe Reiger Ardea cinerea-kolonie te minimaliseren .

Dit is mijns inziens de reden dat hij hem daar niet ziet . Het is dacht ik ook

mogelijk dat Groen net bepaalde mededelingen wil voorkomen dat er in de broedtijd

mensen naar de uil gaan zoeken . Zelf vond ik de Oehoe pas op 14 en 31 december
1978, dankzij de voorbereidende hulp van met name klaas Eigenhuis en Edward van
IJzendoorn die zijn roestboom wisten te localiscren . Dit voorjaar (1979) trof ik

1

de Oehoe hierin weer aan op 18 april en h mei . €e eerste maal om hem samen met
Klaas te tonen aan Cecilia Bosman en Frank Rozendaal . Hij vloog toen vrijwel on-
iniddellijk uit de hoge den . Ik zag toen kans een dia van Je vogel te maken, in
de vlucht . De tweede maal toonde ik de vogel aan Jelle Scharringa . Deze keer kon
ik de enorme vogel zeer kort in de zit zien. Direct vielen de oorpluimen, de
grote oranje ogen en de donkere lengtestrepen op de bruine onderzijde op . Alle
vier keren toen ik cie vogel waarnam, was hij in de top van de den nauwelijks of
niet zichthaar. meestal vloog hij pas op hij enig stemgeluid . Hij vloog dan al-
tijd door de daar in het bos aanwezige brandgang en zwenkte vervolgens rechts en
bleef zodoende in het verboden terrein . Gelukkig heeft hij kennelijk nog een
andere favoriete boom want hij is vaak niet in de bekende roestboom te vinden .

Pas op 6 mei kon ik vaststellen dat de kleur overeenkwam met die kleur die mij
bekend is van de Europese (le hoe's B .b . bubo : een warm, vrij donkerbruin . [let is
waarschijnlijk een vrouwtje aangezien er nog nooit een geluid van de vogel is
gehoord .

[le Avifauna van Nederland (1970) vermeldt slechts twee gevallen : een vondst tus-
sen 1882 en 1887 bij Nuth (L) en een onbevestigde waarneming eind maart 1961 hij
Losser (0) . De oehoe van tien Helder is tot op heden nog niet door de CI)NA behan-

deld .

Het zal vermoedelijk wel gissen blijven naar de herkomst van deze Oehoe . Opmer-
kelijk is natuurlijk de locatie, in een nogal geïsoleerd bos nabij een zeehaven .

Deze locatie kamt overeen met die van de Amerikaanse Oehoe Bubo srirgfnianus die

tenminste vier jaar aanwezig is op Waterland te Velsen (NH) . Dit suggereert

sterk dat deze Amerikaanse Oehoe van een schip met hout uit Canada voor de Van
Gelder-papierfabriek is gevlogen . De houtopslagplaats van deze papierfabriek
bevindt zich ten noorden van het Noordzeekanaal terwijl Waterland recht aan de
overkant ligt . De Oehoe van Den Helder zou op een dergelijke wijze in Nederland

kunnen zijn gekomen. Monsees (1966) maakt melding van een waarschijnlijke Oehoe
op een schip voor de Nederlandse kust .

Summa ry

For more than five years an Eagle Owl Bubo Bubo has regularly heen observed i n
a small pine forest along the coast near Den Helder (Noord-Holland) . Its prohahle

wild origin is discussed. Near the harbour of IJmuiden (Noord-Holland) a male
Great Horned Owl Bubo virginicmun bas heen present since €975 . This locality
strongly suggests that this bird bas arrived from North America on board ship .

Some people are the opinion that the Eagle Owl allo could have arrived on board
ship. This century there is only one unconfirmed record for the Netheriands .
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Illlndi'S TAI M OWL Stri :c hatteri 1N ISR\L L

In 1973 Yossi Leshem, nrnithologist of the Nature Protection Society in Israel,
saw and photographcd the I lume's Tawny Ow1 Strz :x Lot Zeri in the wild . Th i s was
probably the first time that it had ever been photographed . talien it becruno known
that it existed in the .ludean llesert, more and more observations %ere made over
the years . It appears that in the Judean L)esert it is far from rare, orr the con-
trary, Honne's Tawny fhwIs veere seen in most of the large warlis that spi1l into
the L)cad Sea Vallen . lietween 1973 and 1978 15 specimens were Lound that had heen
killed by cars . '171is was three tunes the manher of birds that were found in all
collections in the world! One bird was Found with symnptons of Ioisoning . The per-
con who found the owl treated it zuid tras kelt it in his house for over four years
now. This is prohably the first time that this bira has heen kept in captivity

As of 1978 the Ilume's l'awny (A l was sighted in 31 different localities in the
Judean De.sert, the Negev and Arava and in Sinai . The owl's habitat is in desert
hut near water sources which are located in steeg cliffed wadis . The call is a
"4~4![ iVllo-1Vlroa" and I have heard it the most in the months from Fehiuary until
April . One of the best flates to nee the owls is en the grounds of the Field
School at Lin Gcdi near tbc 1)cad Sec where they can be seen almost any night .

Pellets collected from some owls by Yossi Leshem and myself showed they ate the
following animals .
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M :Twals : Rock Gerbil Gerbi1108 daoyurus
Gerbillus hoiley i
Meriones crassu s

Bushy-tailed Jird Sekeetcaris aalurus

Golden Spirly Mouse Accomye a ussatu s
Lessen White-tooted Shrew Crocidura suaveolen s

Reptiles : Fan-toed Geeko Ptyodactulus hasseZquisti i
Starred Agama Agama stelif e

llirds : Desert hark Anmromanec deeerti
House Sparrow Passer damesticus

Arthropods : grasshopper Sphodromerue, piiipen
scurpion Nebo hierochontiau o
otller onidèntifiabl e
arthropod s

Len Aronson, Segaliot 1 , Kiryat livon, Israe l

tIn 16 March and 7 April 1977 Len Aronson showed me the Htune's 'lawny Owl Str›ix

butieri at night, using a dazzlc-light . The bird perched on telegraph polen and
the fence areund the Field School at Fin Gedi . 1 noticed the following inaccu-
raeics in the illustrations in 'Owi s of the world" by J .A . Burton (1973) and in

"The birds of Britain and Europe" by 11. Heinzel, R. Fitter & J . Parslow (1973} .

(1) The upperparts are much greyer than suggested in Burton (Z . .a .) . '1'he under-

parts are moreover whiter. (2} The iris is not dark coloured as pictured in
Iiurton and Heinzel et al. (Z .c .) but yellow. This colour can easily he

seen in tbc field . Arnoud van den Ber g

STELTKLUTEN Hi.mantopus himantnpu.s BIJ ALTERF,

BL.ACK-WI11GED STII,TS Himantopus himantopu: NEAR ALTERE

op 9 mei 1979 ontdekten Cecilia Bosman en Klaas Eigenhuis twee Steltkluten Hi-

mantopus himantopus in zuidelijk Flevoland (ZIJP) . Later bleek dat de vogels

al twee dagen eerder waren opgemerkt . Ik, Steltkluten bevonden zich op een door

dijkjes omgeven opspuitterrein ten noorden van Almere, daar, waar de Waterland-
se Weg de Barkweg bereikt .

Natuurlijk weet iedereen hoe een Steltkluut eruit ziet . Omdat er echter enige

onenigheid ontstond over het geslacht, wil ik daarover enkele opmerkingen ma-

ken .

Aangezien de Steltkluten bovenop de kop en de achterhals vrij veel zwart ver-
toonden (type 2 t 5 volgens Glutz von Blotzheirn et al . 1975), ontstond bij som-

mige waarnemers het idee dat liet hier om twee mannetjes ging . De afbeeldingen

in Peterson et al . (1971i), de tekst en afbeeldingen in Eleinzel et al . (1973) en

in Bruun & Singer (1978) suggereren dat vrouwtjes een geheel witte kop en hals
hebben en een net ze zwarte rug als mannetjes .

Vrouwtjes hebben echter ook vaak zwart op de kop en achterhals en de hoeveelheid
daarvan blijkt zowel bij mannetjes als bij vrouwtjes bijzonder variabel en i s

11 . 1-luw's Tawny (hal/Palestijnse Bosuil Strix butberi, Ein Gedi, Israel , 17 De-

cember 1976 (Len Aronson)



12-13 . Steltkluut Himantopuc himantopus, Almere, Zuid-Flevoland (ZIJP), 19 mei

1979 (Jan Mulder) ; Biesbosch (Z-El), 6 juni 1976 (Jan Mulder )

daarom als hulpmiddel hij de geslachtsbepaling van weinig waarde (Glutz von
Blotzheim et al. 1975, Prater et al . 1977) . Alleen als er extreem veel zwart op
de kop en achterhals voorkomt, is het zeker geen vrouwtje .

Van meer belang is het dat een vrouwtje bruinere veren op de bovenzijde heeft .
Met deze kennis gewapend kon gemakkelijk geconstateerd worden dat het een paar-
tje betrof . Dit was eigenlijk ook wel te verwachten van twee regelmatig baltsen-
de en copulerende Steltkluten .

Op 26 mei verscheen nog een derde Steltkluut in het terreintje, een vrouwtje dat
mogelijk de zelfde vogel was die de vorige dag langs de Knardijk, Zuidelijk Fle-
voland werd waargenomen .

Voorts werden begin mei ook nog twee Steltkluten gezien hij de Roggebotse Plas
nabij Karnpen (0) .

Summary

At least five Black-winged Stilts Himantopus himantopus stayed in Zuidelijk Fle-
voland (Zuidelijke [Jsselmeerpolders) during May . One pair has heen leen nesting

near Almere . Sexing and same mistakes in field guides are discussed .
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IXJII[AALLS STERN .Stern dougallil BROFDEiNI) Lr:N KILOMETER BUITEN N DERLVYLI

Rl1SIiATE iERS Sterna doujalZii IIREEDIiNG ONE KIL( IETIiil OUTSILIE TI-IE VF .TEi1:1t1 NDS

Voor liet vierde achtereenvolgende jaar is er een [lougalls Stern Brania dougallii

aanwezig in liet Zwin ([rest-Vlaanderen, België) . Evenals de vorige jaren is er
sprake van dat de vogel is gepaard met een Visdief Stereo Jiir>indn . Vanaf 26 mei

is de vogel hardnekkig broedend vanaf de dijk te zien . (Bovendien zijn er mins-
tens zes Zwartkopmeeuwen Larur meZanocephadis tussen de Visdieven en Kokmeeuwen

ars r iUibura I. s aanwezig . )

Ile kolonie is zeer eenvoudig te vinden . Vanaf de Belgische ingang van Het Zwin
loopt men in drie minuten langs het restaurant naar de dijk waarvandaan men een
schitterend gezicht op de kolonie heeft . De dijk ligt aan de oostkant van het
kleine, verboden terrein van de kolonies . Aan de westkant wordt dit gebied he-

grensd door de zeeduinen . De kolonies bevinden zich op circa vijf eilandjes in
cie verbrede zuidpunt van een geul die overigens in Nederlands grondgebied ligt .

iie vogel is te vinden op een kleiner eiland achter een groot, grazig eiland met
veel Kokmeeuwen. Ilij broedt er op de zuidzijde achter een stuk vegetatie op
zanderig terrein .

Een telescoop is onmisbaar om hem goed te zien . [lij valt vooral op door de wit-

tere mantel en de veel langere staart dan de Visdief . De snavel is vrijwel ge-

heel zwart .

Deze broedplaats is slechts 1200 m vanaf de Nederlandse grens in België . De
grens loopt midden door Het Zwin en is vanaf de dijk uitstekend te overzien. [let

is cluidelijk dat de vogel gedurende zijn aanwezigheid regelmatig op Nederlands
grondgebied moet korren, vooral als de broeddriften iuwen en de vogel wat verder
van de kolonie gaat .

Voor verdere informatie, zie Burggraevc (1977) .

Surmnary

lor the fourth year in succession a Roseate Tern Sterha dougallii shares its

nest with a Common Tern Sterha hirundo just 1200 ei from the Dutch border . It

seems clear that this Roseate Tern - a straggler i.n the Netherlands - is regu-
Iarly flying above Ihutch territory .

Literatuur
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WITWAN[STIiRN Clilidonias hybridus BIJ ALMERE

W11ISI(ERED TERN Chlidoniac hybride.<s NEAR A MERE

Op 21 mei 1979 troffen Arnoud van den Berg, Cecilia Bosman, Klaas Eigenhuis en
Amy Pluim Mentz een Witwangstern Chlidonias hybriduc aan in Zuidelijk Flevoland

(ZLIP) . Zij vonden de vogel om 18 :05 hoven een opgespoten terrein aan de oost-
kant van de Kraanvogelweg, tussen de afslagen Kemphaanweg en Kievitsweg . Arnoud
en Klaas hebben de vogel ongeveer 10 minuten bekeken, alvorens zij naar een na-
bijgelegen telefooncel gingen om belangstellenden te waarschuwen. Ondertussen

bleven Cecilia en Amy naar de vogel kijken . Na nog eens een kwartier vertrok

de stem .

De Witwangstern hield zich op tussen een 50-tal Kokmeeuwen Larus ridibundus en
een enkele juveniele Dwergmeeuw trusts mznutus . Er vlogen geen sterns hoven het
met dijkjes omgeven terrein .

De Witwangstern was volledig in zomerkleed en vloog niet echt sternachtig maar
meer als een Dwergmeeuw . De volgende kenmerken werden genoteerd . De ondervleu-
gels waren opvallend licht, lichter dan van de hier afwezige Zwarte Stern ChZi-

donias niger . De rest van de onderzijde was zwart, met uitzondering van de con-
trasterende witte anaalstreek en de lichte staart . De gehele bovenzijde (de ge-
vorkte staart, de rug en de bovenvleugels) was egaal lichtgrijs . De kop was

zeer opvallend zwart-wit-zwart, dit vanwege de witte wangen en de zwarte kopkap
en nek. Door zijn telescoop (15-60 x) kon Arnoud de rode snavelklcur vaststel-
len wanneer de vogel nu en dan even ging zitten op een droogliggend stuk in het
onder water gelopen terrein .

Wat het meest frappeert, is het feit dat deze waarneming is gedaan na de door-
trek van Zwarte Sterns die begin mei nog in grote getalen in Zuidelijk Flevoland

aanwezig waren. De 1000-en in het voorjaar doortrekkende Zwarte Sterns broeden
waarschijnlijk in Polen of nog oostelijker (Scharringa & de Miranda 1077, Shar-

rock 1974) . De Witvleugelsterns Chiidonias leuaopierue die de laatste jaren re-

gelmatig in Zuidelijk Flevoland worden gezien (Scharringa & de Miranda 1977),
zijn altijd te vinden tussen de Zwarte Sterns zoals ook dit voorjaar weer is
vastgesteld (Kees Breek pers . med.) Dat de Witwangstern nu is vastgesteld in
afwezigheid van Zwarte Sterns, zou een aanwijzing kunnen zijn dat de Witwang-
sterns uit het voorjaar afkomstig zijn uit Zuidwest-Europa . In dit verband zij

verwezen naar Sharrock t Sharrock (1970) die het voorkomen van de soort in
Groot-Brittannië en Ierland hebben bestudeerd . Zij schrijven over het voorkomen
in het voorjaar het volgende :" . . .they derive from overshooting hy the west Euro-

pean population and not from the east" . Dat in Denemarken slechts éénmaal (Ano-
nymus 1978, Dybbro 1978) en in Zweden nooit (Svensson 1978) een Witwangstcrn is
gezien, is ook een aanwijzing dat de Witwangsterns niet uit het oosten komen .
Anderzijds krijgt men hij Kapocsy (1979) de indruk dat Bitvleugelsterns zic h
op grond van hun gedrag en wijze van voedselzoeken gemakkelijker aansluiten bij
Zwarte Sterns dan Witwangsterns . Dit kan er ook een reden van zijn dat de Wit-
wangstern niet tussen de grote groepen Chlidonias-soorten werd gezien .

Sumnary

On 21 May 1979 a Whiskered Tern Chlidonias hybr*idus was seen near Almere in

Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmeerpolders) . The author gives a short

description of the bird which was in full hreeding plimage . The appearance of

the bird after the passage of thousands of Black Terns Chiidonias niger is dis-
cussed and compared with the occurrence of the White-winged Black Terns Chtido--

ni:as leucopternrs which are usually seen in the Netherlands in large (locks of
Black Terras . According to the author luhiskered Terns come Erom other regions
than the White-wingeds . Moreover differences in behaviour hetween the Chlidonias
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species, as given hy Kapocsy (1979), coul(l be a reason for the separate appea-
rance of bliiskered and Black Ïerns .
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OPNIEUW NOORDSE NACKTEGAA1 Luscfni.a iuscinia OP VLIELAND

ALAIN ' 1HR115H NIEHTINGAI .F. Gucainico luscinia ON VLIELAND

Half mei 1979 ontdekte Rob Koenekoop op Vlieland (F) een Noordse Nachtegaal Lus-
cinia Zuseinia die op exact de zelfde plaats zong als waar in 1978 deze soort
was vastgesteld, onder andere tijdens de voorjaarsexcursie van de Club van Ne-
derlandse Vogelkundigen (CNV) . De locatie is niet ver van het Posthuis, daarvan-
daan gezien ongeveer 75 m voor de eerste houten bank, links van de weg . Op 24
mei, Hemelvaartsdag, had ik de gelegenheid de vogel 's middags te beluisteren .
Hij zong weinig en steeds korte perioden. De bandopname die Klaas Eigenhuis
daarvan maakte, zorgde naderhand voor enige discussie .

0rr (1976) onderscheidt een viertal punten waarin de zang van de Noordse Nachte-
gaal verschilt met die van de Nachtegaal Luseinia megerhynehos . (1) Bij het ver-
gelijken van deze punten met onze opname, moet ik zeggen dat ik de draagkracht
van de zang van onze vogel niet groter vond dan die van de Nachtegaal . (2) Het
zogenaamde "pew-pew-pew" liet onze vogel weliswaar horen maar nooit in crescendo,
hetgeen pleit voor de Noordse Nachtegaal . (3) Daarentegen vond ik het "jug-jug-
jug" niet veel krachtiger dan wat de Nachtegaal soms laat horen . (4) Het voor de
Noordse Nachtegaal diagnostische "chiddy-ock" was op de bandopname niet te horen .
Bij deze weinig overtuigende opsomming moet gezegd worden dat de zang relatief
eenvoudig was, zonder aanzwellingen en met korte strofes die weinig variëerden,
wat meer duidt op de Noordse Nachtegaal . Ook Rienk Slings (pers . med.) en zijn
metgezellen vonden de zang atypisch maar twijfelden niet, temeer daar zij de vo-
gel goed konden zien .

Samen met Hans ter Haar, Edward van IJzendoorn en Kees Klaver besloot ik vanwege
de gerezen twijfels op 2 en'3 juni met Pinksteren wederom naar Vlieland te gaan .
In de avond van 2 juni konden wij de zang van de vogel langdurig op de band op-
nemen tussen 23:00 en 24 :00. Het "chiddy-ock" bleek daarbij nu regelmatig met
tussenpozen van enkele minuten te horen, meestal twee keer achtereen in een
strofe en in de daarop volgende strofe nogmaals . Volgens Orr (I .C .) is dit een
"completely diagnostic feature of the Thrush Nightingale's song" . De zang leek
nu bovendien krachtiger dan in de middag en Zanglijster Turdus philomelos-ach-
tig .

Resumerend lijkt mij het meest orkelijk aan de zang dat de vogel regelmatig
een serie "pew-pew-pew"-tonen liet horen die veel overeenkomst vertoont met die
van de Nachtegaal . Dat deze tonen nooit in crescendo zijn en dat zij geen pre-
ludair karakter hebben zoals bij de Nachtegaal maar een integraal deel vormen
van een strofe, pleit mijns inziens voor de Noordse Nachtegaal . Het feit dat de
zang van de door velen beluisterde Noordse Nachtegaal bij de Diemerdijk (NH) in
1977 nogal verschilt met die van de besproken vogel op Vlieland, is eveneens de-
bet aan de twijfels die hij sommigen gerezen zijn .

Het is begrijpelijk dat de vogel op de zelfde plaats aanwezig was als in 1978 .
Het biotoop is namelijk hetzelfde als dat beschreven door Orr (2 .e.) als ideaal
voor de Noordse Nachtagaal en komt als zodanig vrijwel nergens anders op Vlie-
land voor . De vogel bevond zich in een terrein met hoge elzen en ondergroei van
berkenopslag, bramen met veel dode takken en varens waardoor diverse kleine
slootjes lopen. Rondom is naaldbos . Behalve dicht langs de geasfalteerde weg
zijn er geen brandnetels aanwezig . Ik heb de indruk dat de aanwezigheid van
brandnetels noodzakelijk is voor het nestelen van de Nachtegaal en niet voor
dat van de Noordse Nachtegaal .

Mijn eigen summiere ervaring is dat de Noordse Nachtegaal frequenter hoog in de
bomen en buiten dekking van vegetatie zingt dan de Nachtegaal . De vogel van Vlie-
land zong vaak vanuit kruinen van de elzen op circa acht m hoogte .
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in de ochtend van ï Juni kregen wij de beste indrukken van liet uiterlijk van de
vogel . Orr benadrukt dat veldidentificatie op uiterlijk allëcn erg moei-

lijk is . Niettemin was bij de hetreffende vogel de karakteristieke borsttekening
te zien, hoewel niet zo duidelijk als vaak afgepeeld is . De vlekjes waren alleen
zichtbaar op de zijden van de borst (zie ook de beschrijvingen door Rob Koene-
koop en Rienk Slings) . blij viel vooral de lichte keel op die contrasteerde met
de overige grijzere onderdelen . De rug is grijsbruin en geeft niet de roodbruine

indruk zoals bij de Nachtegaal . De staart heeft wel warme, roodachtige kleuren .

Overigens kregen wij geen enkele keer de aanwijzing dat er sprake is van een
broedgeval . ()p 24 mei hoorden wij even de alarniroep "karrr" . Nooit zagen wij een

tweede exemplaar .

Er gaan geruchten dat in 1977 een Nachtegaal op de zelfde plaats aanwezig was
op Vlieland als waar de volgende twee jaren de Noordse Nachtegaal kwam. Het zou

interessant zijn als hier iets over bekend zou worden omdat het gegevens zou
kunnen opleveren over de biotoopkeuze van de Nachtegaal . Er zou echter ook kun-
non blijken dat er al een Noordse Nachtegaal aanwezig was in 1977, het jaar
waarin deze soort langs de Diemerzeedijk werd gevonden. De moeilijkheden met de
identificatie van de vogel van Vlieland 1979 en het tamelijk grote verschil in
zang van die van de Diemerzeedijk 1977 maken een dergelijke gedachte reëel .

S:mnnary

I'he Thrush Nightingal Lusafnia Luseinia is a straggler in the Netherlands, recor-

ded for the first time in 1968 and six timcs sine . Five records are from the

isles of the Waddenzee and two Erom the vicinity of Aauterdam (Noord-Holland) .
The last three years it occupied territories throughout the spring .

In 1978 and 1979 it was present at the same place on the isle of Vlieland (Fries-

land) . After having made recordings en 24 play 1979, the author was left wit h

same douhts . The "ehiddy-ock" as descrihed by Orr (1976), was completely absent .

In the night of 2 Julie ncw recordings were made on which the "chiddy-ock" oc-
curred every few minuten, often repeated once or twice, and again in the follow-
ing strophe . 'lire bind allo often uttered "pew-pew-pew" sounds like the Nighti.n-

gale Luscinia megarhynchos hut never in crescendo and always fully integrated
in the song whereas in the Nightingale it stens more a prelude . 7'he habitat of

the hird is as described bv Orr (i .c .) . Stinging nettle is absent . The author
propeses that stinging nettle is usually in a Nightingale's territory . €[e also
noted that the Thnish Nightingale often sings high in trees whereas the Nightin-

gale usually does not .

Literatuur

Orr, N. 1976 . Studies of less familiar birds 180 : Thrmsh N ightingale . Brit . Birds

b9 : 265-271 .

Arnoud B . van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid



2l,

lti,i•11)N11t1I ..GLN 1`AN M1 l I .N` BPGIN ,JUNI 1U 7 ii

P1 :1c }IJLS 1'RC I . I R I L, `11Y :X\ll 1'1UGI,V fl Nl :. 197 9

ho tere i12/b'oterf"ow 1

lic meeste zeldzame glanzen die de afgelopen winter in Reder land verbleven, warren
in april vertrokken . lllp de .Sclleelhoek, 5oercc CNerllcrkkee (LH) verhleef eind

april nog een Itau .flr .rlti~ars/Itcd l,reasteJ C'aose rv .;r .i.a r> ."iroCL.:s tussen circa
75 0 late liranS <urzen/Ii,rrnacle Geese 1~rur1`a .'.e~c•opais ('van welke soort op 4 mei
nok 3 1x00 op Schiermonnikong (F1 werden geteld} . Van de Can .ulese Gan ::en/Lanada

Ceese ?trantiz en e1cr>erc ziin slechts een drietal achtergebleven : op de Scheel-
hoek één er in Zuidelijk Flevoland (2[ .JP) twee exemplaren tussen Circa 5UI1

GrauSC Ganzen/Creylag Geece ,heser moor . Ijl de platst genoemde groep bevonden

zich in de tweede hel i t van MC i ook een Kleine Ii i etgans/I'ink-footed Coose Aster

2rs Daarhyneii s en een blauwe Sneeuwgans/Snow Gouw dover iFr i ee ri ()p de
Scheelhoek i- eveneens een blauwe Sneeuwgesis aanwezig, vermoedelijk dezelfde
die vurig jaar hier lange tijd verbleef .

Zeevogels/Seahirds

Cilr de Ilondshosse Zeewering (MI) konden op 3{) april 12 langsvl iegende duikers/
divers :ils I',rreldui er/Bliek throatel lliver Gerrie nrecfen worden gedetermineerd
omdat zij (gedeeltelijk) in zomerkleed waren . U)p 21 mei vloog dichtbij cel] IJS-
duiker/Great Northern Eiiver ( ;rzvLa irrnner in prachtkleed langs in noordelijke
richting .

Andere opmerkelijke waarnemingen op zee- waren die van een Vaal Stormvogeltje/
Lcach's Petrel Oce?ar .ndrama. icacorhoa tussen de pieren van 1Jrtnriden {\11) op 28
april en van een Stormvogeltje/Storm Petre1 f?yircdrztr_s In Lxrr.:~• ;~„ op zee voor de

Ilonclsbosse Zeewering in de eerste week van juni . Van Noordwijk aan _ce (ZII) komt
een onbevestigde waarneming van een luilik Pi_)1stormvogel/Gary's Sliearwater CnrOo-
rreetrz:s diomeYea en langs de Eiondshosse Leewcrirlg vloog een Zwarte Zeekoet ./Blaek
Guillemot C'É:fl?1a ;rc, nr~11 ijl :zomerkleed ,zuidwaarts .

De toename van het aantal waarnemingen van Noordse Stormvogels/Fulmars Pnlmur=; s

glacialie wordt zeer duidelijk getoond door een waarneming van naar liefst 1011
exemplaren achter een visserschip die de haven van iJmuiden binnenvoer .

01) 1 0 april werden enkele Grote .lagers/Great Skuas Stereorat-,:us aY u waargenomen

bij Scheveningen ( :H), oir de Hondshosse 'eewering en op 1meIand (I') . Twee Middel-
ste ,Ergers/I'omarine Skuas .?t r°cnrccrz:us pomurdnus vlogen op _2 1 en 25 mei noord-
waarts over zee hij de Ilondshosse Zeewering en op 24 mei waren hier tevens twee
Reuzensterns/Caspian Terras ;-toena r :•aspia .

Ik, hij Scheveningen overwinterende juveniele Grote Burgemeester/Giaucous 2111
Lesrus zyperbvreu werd er op 21 april voor het laatst gezien . Op 5 mei vloog er
een exemplaar hoven een deel van de CNV-excursie die zich op een boot te Ilar-
lingen (FI bevond .

Van de drie 3 vier overwinterende Lwartkopmneeuwen/Dlediterranean Gulls [ee s en-
arr. .̂cen zrtïr,.,, in Scheveningen werden er gedurende de eerste drie treken van april

nog één à twee gezien . Midden mei verbleef er een exemplaar op L'lietland bi
Leidschendam (Z11 ) _ Tenminste zes wartkupirreeuwen bevinden zich in de kolonie
van liet Zwin, ten zuiden van ('ad :arrd (_Z), juist over de grens in Bclgic . dier

broedt ook een Dougalls Stern/Roseate Tern :,temrz inugalZ£i die is gepaard met
ry :z nit .rdzr .een Visdief/Common Tern

Ree [vogel s/ liaptors

lle veteraan onder ic "rarities", de Oehoe/1ag1e O WI .SwAo bobo, is nog steeds
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aanwezig hij Den [leider (H) . Van de sinds 1973 in Noordoost-iirenthe aanwezige

Ruigpootuilen/Tengmcalm's Owls Aegolzus funereus werden slechts drie zingende

mannetjes aangetroffen .

De Steenarend/kolden Eagle Aquiia chr~y n les van de Wieringermeer (Ml) bleef

tot 18 april . Door één waarnemer werd op 10 april op St Philipsland (Z) een sub-
adult nkruutetje Steppenkiekendief/Pal lid llarrier í'irccs macrour<s gezien . Bij

Wijdenes (NH) werd op 2 juni een zieke Slangenarend/Short-toed F .agle Circaetw s

1. i.,:rnzs gevonden die op 5 juni in het. vogelasiel te Bergen (Ml) overleed .

Van de gewonere roofvogels viel vooral het grote aantal wouwen/kites op dat werd

waargenomen . Van de Rode Wouw/Red Kite rtiiuus rr,ivus is weer een broedgeval he-

kend en de Zwarte ltiouw/B1aCk Kite Milvus migrarzs werd al op 4 maart waargenomen,

een evenaring van het record uit 1954 . Van de Ruigpootbuizerden/Rough-legged

Buzzards Butee Lapopus die deze winter in Flevoland (ZIJP) zo talrijk waren,

bleven er enkele tot diep in mei . Roodpoutvalken/Red-footed Falcons Foleo 'es-

p?ertir;'lua zijn vooral gedurende de eerste week van juni langs de Knardijk (ZIJP)

gezien .

Rallen/Rails

Van deze groep werden slechts Kwartelkoningen/Corncrakes Cr•ex eren en Porselein--

hoenen/Slrotted Crakes zorn,ara persoon gemeld. Ongebruikelijk was op 10 juni een

Kwartelkoning bij de ingang Bergweg van liet Nationale Park ik Kerutemerduinen te

Bloemendan( Ni) . Vrii grote aantallen ( tot vijf exemplaren) Porseleinhoenen be-

vonden zich 1an41s de } nrrli_il (_1 .ll}, in de Kil van Ilur~,;enen bij Z:rlt.hommel ( Gld)

en hij Ruigoord , 51uuterdljk f\131 . Op Vlieland IEE) sas een vogel op _i juni midden

15 . Zwartkopmecuw Larus melanocephalus , Haags verversingskanaal , Scheveningen,

(Z-H), 25 februari 1979 (Gerard Dwnay)
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op de dag aan het roepen .

Zeldzame waadvogels/Rare wader s

Cie laatste jaren zijn er diverse keren in weinig bezochte gebieden Steppenkie-
viten/Sociable Plovers Chettusiu greya.ria gezien door slechts enkele waarnemers .

Ook dit voorjaar is er een melding van een exemplaar Jat tussen 12 en 1 .1 april
ten noorden van Fcrwerd (i') verbleef .

0e Grote Franjepoot/Wilson's Phalarope Phalaropus tricolor is te Rilland Kath (Z)
gefotografeerd, na eerder in België te zijn gezien . Het was een vrouwtje in zo-
merkleed .

4V

Zuidelijke soorten/Southern species

Fr zijn vanaf eind mei diverse waarnemingen gedaan van solitaire Kwakken/Night

Herons ldyotieorax nycticoeax zoals tot en met 30 mei te Amersfoort {U), op 2
juni bij Leidschendam (ZH) en op 8 juni op de Ankeveense Plassen (NH) . Koerei-
gers/Cattle Egrets Subulcus ibis werden gemeld in de tweede helft van mei uit
Garijp (F) en bij Haarlem (NH) .

Tweemaal werd er een Witwangstern/Whiskered Te rn Chlidonias hybr°idus gezien : op

21 mei hij Almere (ZIJP) en op 24 mei op Vlietland bij Leidschendam .

Uit Flevoland (ZIJP) kwamen meldingen van tenminste vijf Steltkluten/Black-wing-
cd Stilts Himantopu& himantopus en een édnmanswaarneming van een Kleine Klapek-
ster/Lesser Grey Shrike I.anius minor op 4 juni .

zondag 217 mei verbleef er slechts 11 uur lang een Bijeneter/Bee-eater Merops
16. Kwartelkoning Crex crex, Bloemendaal (.MI), juni 1979 (iia.r Verstappen)

17 . Grote Franjepoot Phalaropus tricolor , Rilland Bath (2), 4 juni 1979 (Marc
Slootmar ker• ;; BVNF)
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apiaster op Vlieland (E) . ook Scharrelaars/Rollers Coraeiac parrulus bleven erg

kort op de plaatsen waar ze werden gevonden, zoals bij Numansdorp (Zli) ei' ALit-

werpen (Antwerpen, België), in de eerste dagen van juni .

Ongewone doortrekkers/Unusual migrant s

"russen de talloze Zwarte Stern/Black Terns Chiidooina niger die begin mei in

Flevoland (ZIJP) verbleven, konden enkele waarnemers een paar Witvleugelsterns/

White-winged Black Terns Chiidonias lezioopterus ontdekken .

In de vlasakkers van Zuidelijk Flevoland waren met name langs de Roerdompweg nog
wat hlorinelplevicren/l)otterels Charadrius norineïlus te zien, maximaal een groep
van 32 exemplaren op 20 mei .

In Noord-Holland is driemaal een Zwarte Ooievaar/Black Stork Ciconia r=gra vast-

gesteld. Midden april liep er een vogel in de sloten juist ten noorden van Win-

kel . Op 18 mei werd er een exemplaar gezien in het Robbenoordsbos, Wieringermeer
en in de eerste week van junivloog er één over de duinen hij Castricum .

Enkele Kraanvogels/Cranes Grus gres werden begin april langs de Noordzeekust en

hij het IJsselmeer waargenomen . Op de avond van 9 april streek op het Engberts-

dijkveen (0) een groep van 45(I exemplaren neer .

Slechts één Hap/Hoopoe Upupa epops werd gemeld : waargenomen eind april in de

dorpskern van Noordwijk aan Zee (ZI1) .

Een jong mannetje Roodmus/Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinue werd gezien

en gehoord op Rotttm eroog (Gr) op 5 juni .

Zeldzame territoriale zangvogels/Rare territorial songbird s

De Noordse Nachtagaat/Thrush Nightingale Luscinia luscinia kwam half mei naar

precies de zelfde plaats op Vlieland (F) als in 1978 .

Van alle Cettis Zangers/Cetti's Warblers Cettia eetti die het afgelopen jaar nog

in Nederland broedden, is er mogelijk slechts één de winter doorgekomen : langs

de Oude Maas hij IJselmonde (ZH), in de Carnisse Grienden .

TELESCOPEN UIT MIILRIKA

Llke vogelaar krijgt vroeg of laat het gevoel dat hij iets mist . Om mij te be-

perken tot het optische vlak : een telescoop of een grote kijker . Bij de keus
tussen een grote kijker en een telescoop speelt persoonlijke voorkeur een grote

rol . Op het gebied van kijkers zijn de beste ter wereld in Nederland verkrijg-
baar . Maar als je tot de conclusie bent gekomen dat de aanschaf van een teles-
coop de voorkeur verdient hoven een grote kijker, blijkt zich het merkwaardige
feit voor te doen dat enkele handzame, gemakkelijk te vervoeren telescopen niet
in Europa verkrijgbaar zijn .' Uit reacties in het veld is gebleken dat velen
graag willen weten waar en hoe deze telescopen te verkrijgen zijn .

Telescopen met een zoom-objectief verdienen de voorkeur boven die met verwissel-
bare objectieven . Het verwisselen kost (te) veel tijd en in geval van koude le-
vert dat, met stijve vingers en bibberende ledematen, grote moeilijkheden op .

Nee niet in Europa verkrijgbare telescopen wil ik hier noemen : de Bausch & Lomb
Discoveren 15-60 x 60 en de uit het zelfde nest afkomstige Buslusell Spacemaster

11 20-45 x 60 .

Bausch & Lomb Discoverer 15-60 x 60 Zoom

Deze in Japan gefabriceerde en in de USA en Canada verkrijgbare telescoop van
1360 g en een lengte van 44,5 cm worden door M .A . Ogilvie k J .T.R . Sharrock

(1978, 'British Birds' binoculars and telescopes survey, Brit . Birds 71 : 429-

439) genoemd als de beste welke op het ogenblik op de markt is . De weinige Ne-

derlandse eigenaars en zij welke het vergund was een blik door deze telescoop te
werpen, zijn enthousiast over de helderheid van het beeld en het bedieningsge-

mak. Een nadeel is dat het beeld naar de rand toe onscherp wordt . Een groot

voordeel hij deze telescoop is echter dat Bausch & Lomb adapters levert voor
verschillende camera's waardoor de telescoop als super telelens kan fungeren

(1000-4000 rans) . Uiteraard is een stevig statief hierbij onmisbaar . De foto's
welke de telescoop levert, zijn van zeer acceptabele kwaliteit . Vooral omdat de
telescoop geen diafragma bezit, zal de scherptediepte veelal problemen opleve-

ren. Bovendien is, om liet scherpstellen te vergemakkelijken, een maagdelijk mat-
glas in de camera aanbevelenswaardig . Er kunnen prima identificatiefoto's mee
worden gemaakt welke hij dénmanswaarnemingen grote diensten kunnen bewijzen .

Zilverreigers/Egrets

De Grote Zilverreiger/Great White Egrets Egretta alba die in 1978 in Zuidelijk

Flevoland (ZIJP) met succes broedden, zijn dit jaar niet teruggekomen . Wel is
op 7 juni een exemplaar ten noordoosten van Lage Zwaluwe (NB), nabij de Bies-

bosch, gezien . Nadat er vanaf midden mei reeds diverse Kleine Zilverreigers/
Little Egrets Egretta garzetta hij Almere (ZIJP) en langs de Knardijk (ZIJP)
gezien waren, bleek deze soort in de eerste week van juni een nest te hebben
achter de Aalscholver/Cormorant Phalacrocorar carbo-kolonie dat een ei bevatte .

Arnoud B . van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid
Arend Wassink, Boulevard 78, 2225 HA Katwijk aan Zee

Buslmell Spacemaster 20-45 x 60 Zoom

Deze telescoop is kleiner, lichter en daardoor handzamer . Hij heeft een kleiner

bereik: 20-45 x, tegen 15-611 x voor de Discoverer . liet bedieningsgemak ligt op

een hoog peil . De scherpstelknop is zelfs met de dikste handschoen aan nog ge-
makkelijk te bedienen . Het hele beeld is glashelder en vertoont geen onscherpte

naar de randen toe . Het nadeel van deze telescoop is dat er geen camera op ge-
monteerd kan worden . ln de USA en Canada wordt deze telescoop op zeer grote

schaal gebruikt en scoort daar zeer hoog .

Herhaaldelijk is het voorgekomen dat in het veld gevraagd werd waar de telesco-
pen vandaan kwamen en hoe ze besteld konden worden . Bausch II Lomb stuurt de Dis-

covercr op voor rond de US 1 .3 0 (I ; de Spacemaster is goedkoper . Aan invoerrechten

en BTW kan op ongeveer 35 van de waarde worden gerekend . Het adres is : Bush-

ell Optical Company/Division of Bausch & Lomb, 2828 East Foothill Boulevard,
Pasadena CA 91107, USA . Bovendien is het natuurlijk mogelijk te vragen aan fa-
milie, vrienden en bekenden, om hij een bezoek aan de USA of Canada er een mee
te nemen . In Canada worden ze onder meer verkocht bij : Toronto Camera, 34 0

Yonge Street, Toronto, Ontario M5B 1R9 . In dat geval bespaar je de verzendkosten .

ruls je in bezit bent van een auto, verdient de aanschaf van een raamstatief aan-
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hevcling . Comfortaheler vogelen is nauwelijks denkhaar .

Kees (C .) Klaver, Uilenstede 40, 1183 N kistelveen


