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Nieuwe Uitgaven

Vogeldeterminatie
Vogels kijken geeft veel mensen plezier. Voor 
velen is het een inspirerende hobby. Soms is 
alleen maar kijken naar het fraaie verenkleed 
al een genoegen. Anderen raken juist gefas-
cineerd door vogels als ze zien hoe behendig 
zij zich bewegen door de lucht. Voor allen 
geldt dat het waarnemen van vogels nog 
leuker en interessanter wordt als je er meer 
van weet. Een eerste vereiste daarvoor is het 
kunnen herkennen van de soort en daarvoor 

is een geschikt 
vogelboek onont-
beerlijk. Beginnende 
vogelaars maken 
meestal voorname-
lijk gebruik van één 
van de veldgidsen. 
Als je niet door een 
familielid, vriend 
of vriendin wegwijs 
gemaakt wordt in 
boeiende wonderwe-
reld van de vogels 
dan ben je zelfs 
geheel op zo’n veld-
gids aangewezen om 

vogels te leren kennen. Meestal  komt men er 
dan al snel achter dat sommige vogelsoorten 
gemakkelijk te determineren zijn, maar dat er 
ook soorten zijn waarbij dat heel moeilijk is. 
De ene keer moet men leren te kijken naar de 
tint of naar de patronen van het verenkleed 
dat soms maar op details verschilt van de 
vergelijkbare soort of ondersoort. In andere 
gevallen moet men letten op de lengte of de 
kromming van de snavels, op de vorm van 
vleugels of andere onderdelen, de lengte van 
de nek, gedrag, et cetera. 
Zo rond het begin van de jaren negentig van 
de vorige eeuw kwam het boek ‘Vogeldeter-
minatie’ op de Nederlandstalige markt. De 
auteurs waren Alan Harris, Laurel Tucker en 
Keith Vinicombe. Dit boek leek op het eerste 
gezicht op één van de veldgidsen die toen op 
de markt waren, maar hierin was alle aan-
dacht gericht op details die men moet leren 
zien om soorten te kunnen onderscheiden. 
Een welkome aanvulling op de veldgidsen 
dus. 

Het boek behandelde  vooral soorten die niet 
zo eenvoudig van andere te onderscheiden 
zijn. Soorten die gemakkelijk te herkennen 
zijn waren weggelaten, zodat er meer ruimte 
was voor de soorten die wel voor verwarring 
kunnen zorgen. Inmiddels is het al weer lang 
geleden dat dit boek verscheen en in de loop 
der tijd is de kennis flink toegenomen.
Dit jaar kwam de tweede druk uit van ‘Vo-
geldeterminatie,’ de Nederlandse versie van 
de in 2014 verschenen ‘The Helm Guide 
to Bird Identification’. De opzet van deze 
nieuwe versie is flink verbeterd en er is heel 
veel informatie toegevoegd. Er zijn in de loop 
der tijd veel nieuwe inzichten op het gebied 
van de taxonomie, zodat indeling van soorten 
hier en daar veranderd is. Ook is er veel meer 
informatie over vogels die incidenteel voor-
komen in het gebied. In de nieuwe uitgave 
zijn dan ook veel meer soorten opgenomen: 
in totaal 1250 soorten! Daaronder zijn ook 
heel wat dwaalgasten. Toch worden ook in 
deze verbeterde uitgave heel wat soorten die 
hier normaal voorkomen, niet beschreven. 
Ook nu hebben de auteurs zich beperkt tot 
de soorten die problemen op kunnen leveren 
bij de determinatie. Vogelsoorten die ge-
makkelijk te herkennen zijn en niet zo snel 
verward zullen worden met andere soorten, 
zijn dan ook weggelaten. Bij de snippen geldt 
dat bijvoorbeeld voor de Houtsnip. De naam 
daarvan wordt wel genoemd in de tekst over 
de Poelsnip, maar de soort zelf wordt niet 
afzonderlijk behandeld.
Belangrijk onderdeel van dit boek zijn natuur-
lijk  de talloze fraaie en zorgvuldig gemaakte 
afbeeldingen van de vogels door Alan Harris 
& Laurel Tucker. Bij een boek als dit zijn zul-
ke goede afbeeldingen onmisbaar, want het is 
de enige manier om de kenmerkende vormen 
en de verenkleden duidelijk te maken. De vo-
rige uitgave was een gebonden uitgave. Deze 
uitgave is een paperback en het formaat is iets 
groter. Daardoor komen de fraaie afbeeldin-
gen nog beter over.
In de inleiding is een apart hoofdstuk gewijd 
aan rui en leeftijdsbepaling. Bij de soorten-
beschrijvingen zijn de soorten die veel op 
elkaar lijken, meestal gezamenlijk besproken. 
Voorbeelden zijn: de Wulp en de Regenwulp 
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of de Bosruiter en het Witgatje. Omdat de 
vergelijkbare soorten gezamenlijk besproken 
worden zijn de verschillen gemakkelijker 
duidelijk te maken. Waar nodig wordt ook 
aandacht besteed aan de herkenning in de 
vlucht. Dat is bijvoorbeeld bij meeuwen en 
sterns goed zichtbaar aan de vele vliegbeel-
den die zijn opgenomen.
Ondanks het wat grotere formaat dan de 
voorganger van dit boek kan ook deze versie 
gemakkelijk meegenomen worden in de 
rugzak. Toch adviseer ik om het niet op een 
veldbezoek aan te laten komen en pas dan het 
boek tevoorschijn te halen. Beter is het om 
het boek vooraf thuis maar eens een aantal 
keren goed door te nemen, want de hoeveel-
heid informatie is indrukwekkend en hoe 
beter je bent voorbereid hoe gemakkelijker de 
soorten in het veld te determineren zijn.
Voor de liefhebber is de oude versie van het 
boek nog wel te koop op de tweedehands 
markt, maar ik raad u om ter verdieping van 
uw kennis over vogels of voor het opfrissen 
daarvan in het vervolg te werken met de 
nieuwe uitgave. Die is actueler, uitgebreider 
en veel overzichtelijker ingedeeld. 

Vinicombe, K. A. Harris & L. Tucker (2017): 
Vogeldeterminatie. Tweede druk. 21,6 x 14,1 cm. 394 
bladzijden. Paperback. Illustraties in kleur. ISBN 978 
215 6625 2. Kosmos Uitgevers, Utrecht / Antwerpen. 
Prijs: €29,99.

Boomklever & Grote Bonte Specht
Een tijdje geleden kreeg ik onverwacht via de 
post een boekje toegestuurd. Wat verbaasd en 
nieuwsgierig bladerde ik het door en ik raakte 
er al snel door geboeid. Het boekje is maar 
zeer bescheiden van formaat, maar het ziet er 
erg aantrekkelijk uit. De teksten in het boekje 
zijn geschreven door Wolter Bos, de teke-
ningen zijn van de hand van Barbara Han-
neder. In een aantal hoofdstukjes wordt een 

soort dubbelportret 
geschetst van twee 
soorten vogels: de 
Grote Bonte Specht 
en de Boomklever. 
De keuze is op deze 
twee gevallen omdat 
ze allebei ‘boom-
klauteraars’ zijn en 
in hetzelfde gebied 

leven, maar wel op een heel verschillende 
manier.  De aanpak is heel persoonlijk. Je 
gaat als het ware met de auteurs op pad mee 
het bos in en je kijkt door hun ogen mee naar 
al het moois dat daar is te zien en te beleven. 
De auteurs beleven zulke wandelingen in de 
natuur heel intens. Ze tonen ons niet alleen 
wat er feitelijk is te zien maar openen je ook 
de ogen voor minder grijpbare, maar toch 
reële zaken, want het bos heeft - zeker als 
het al wat ouder is geworden - een ziel. Er 
heerst een bepaalde stemming. Dat inzicht 
helpt dan ook weer om meer inzicht te krijgen 
in de leefwereld van de vogels. Dan kan je 
bijvoorbeeld zien dat een Boomklever in een 
bos zich vooral ophoudt in een deel waar 
bomen het oudst zijn. Het boekje laat zien 
hoe deze beide soorten zich op verschillende 
wijze gedragen. Hoe ze foerageren, hoe ze 
zich bewegen in de begroeiing van het bos, 
et cetera. Het boekje is rijk geïllustreerd met 
fraaie afbeeldingen van de vogels in hun 
natuurlijke omgeving.
In deze reeks zijn al eerder enkele delen 
verschenen. Die waren steeds gewijd aan één 
soort. Dat zijn: Koolmees, Roodborst, Ekster 
en Winterkoning.

RAK

Bos, W. & B. Hanneder (2017): Boomklever & Grote 
bonte specht. 12 x 12 cm. Afbeeldingen in kleur. Uit-
gegeven in eigen beheer door Wolter Bos, Amsterdam. 
De boekjes zijn te bestellen door een e-mail te sturen 
naar: wolterbos@zonnet.nl. 

Mededeling
Uitgave Vogelkalender gestopt
Zoals eerder aangekondigd, is er na vele jaren een einde gekomen aan jaarlijkse uitgave 
van onze Vogelkalender. De Vogelkalender van 2017 was de laatste van een zeer succes-
volle reeks. Na de aankondiging in het vorig nummer van het Vogeljaar kregen wij van 
diverse abonnees te horen dat zij het jammer vinden dat de kalender er niet meer zal zijn. 
Ook wij betreuren het dat wij deze reeks moesten beëindigen, maar voor komend jaar kan 
er geen bestelling meer worden geplaatst.
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