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De RAVON-dag 2020 op 14 november jl. viel midden in de 
tweede coronagolf en daarom had RAVON een digitale 
editie van het evenement opgetuigd. Met succes, want 
de RAVON-dag 2020 vestigde een absoluut bezoekers- 
record. Tijdens het ochtendprogramma, dat werd gevolgd 
door meer dan 700 belangstellenden, zijn diverse prijzen 
uitgereikt aan RAVON-vrijwilligers.

Stimuleringsfonds
Zo werd de cheque van € 1.500 uit het RAVON-stimulerings-
fonds uitgereikt aan Els Tove van de Ringslangenwerkgroep 
Houten voor de jarenlange inzet van de werkgroepleden voor de 
bescherming van de ringslang. Meer informatie: 
www.ravon.nl/stimuleringsfonds

Lendersprijzen
De 16-jarige Lars Monna werd thuis verrast met de 
Jeugdlenderspijs 2020 door Martijn Schiphouwer. Hij is 
onderscheiden met deze prijs omdat RAVON zijn jeugdige inzet 
voor visonderzoek zeer waardeert en hem een voorbeeld vindt 
voor jonge RAVON-ners. 
Gerrit Kolenbrander ontving uit handen van Raymond 
Creemers de Lendersprijs 2020 omdat hij al decennialang 
toonaangevend is op het gebied van inventarisaties, 
monitoring, habitatbeheer en educatie voor de drie 
soortgroepen van RAVON. Naast zijn inzet als regionaal 
contactpersoon voor beide Meetprogramma’s Reptielen 
en Amfibieën, assisteert hij bij zenderonderzoek grote 
modderkruipers, het overzetten van amfibieën en het 

verzamelen van samples voor onderzoek naar dierziektes. Hij 
schroomt niet om een kraanmachinist aan te spreken om naar 
eigen inzicht een poel voor kamsalamanders uit te graven. Zo 
creëert hij nieuwe kansen en hij draagt zijn onschatbare kennis 
graag aan anderen over, ook als bestuurslid van de RAVON-
werkgroep Gelderland. Gerrit is een echte samenwerker, 
waarbij het niet uitmaakt of iemand beheerder, teller, 
uitvoerder, onderzoeker of leerling is. Meer informatie: 
www.ravon.nl/lendersprijs 

Basiscursussen tijdens de RAVON-dag groot succes
Tijdens het middagprogramma is ervaring opgedaan met de 
online educatie voor onze achterban (basiscursussen). Dit is 
zeker iets waar we de komende jaren meer en actiever op gaan 
inzetten. 

Waardering
We willen alle deelnemers aan de digitale RAVON-dag bedanken 
voor de actieve deelname via de speciale RAVON-dag App 
die, in nauwe samenwerking met evenementen-organisator 
Yellenge, voor het eerst gebruikt werd. De massale reacties op 
vragen en stellingen zorgden voor een levendige interactie met 
de sprekers. De uitgestuurde enquête is massaal ingevuld en 
leverde een gemiddelde waardering van 8,4 op basis van meer 
dan 300 respondenten. Heel erg leuk om te horen! 
Alle lezingen zijn opgenomen en kunnen worden teruggekeken 
via youtube.com/ravonnederland 

Roel Aben & Raymond Creemers 

Vrijwilligers Gerrit, Lars en Els 
ontvangen prijzen

1  Jeugdlendersprijswinnaar Lars 
Monna. 

2  Lendersprijswinnaar Gerrit 
Kolenbrander.

3  Els Tove ontvangt namens 
Ringslangwerkgroep Houten 
de cheque uit het RAVON-
stimuleringsfonds.
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