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RAVON Vissenweekend in de Biesbosch 
(Tekst: F. Spikmans) 
(Foto: M. Schriks) 
 
Het jaarlijkse RAVON Vissenweekend wordt dit 
jaar gehouden in De Biesbosch in Noord-
Brabant, van 5 tot en met 7 oktober 2007. De 
nadruk tijdens het vissenweekend ligt op het 
verzamelen van gegevens. Tijdens het 
vissenweekend wordt er in kleine groepjes 
geïnventariseerd, worden er excursies gegeven en 
zijn er 's avonds lezingen. De gegevens zullen 
ten goed komen aan de vissenatlas van Noord-
Brabant waar de komende jaren nog aan gewerkt 
wordt. 

 

 
 
Het weekend is toegankelijk voor iedereen en 
ervaring op het gebied van inventariseren is niet 
nodig. Er zullen voldoende ervaren 
RAVONners meegaan, zodat er ook veel te 
leren valt op dit weekend. Het vissenweekend is 
dus uitermate geschikt voor mensen die eens 
kennis willen maken met vissen en RAVON. 
Door sponsering zijn de kosten voor deelname 
aan het vissenweekend laag. 
Het weekend begint op vrijdagavond 5 oktober 
en wordt zondagmiddag 7 oktober afgesloten.  
 
Nadere informatie over de kosten en de 
verblijfplaats worden binnenkort op de website 
bekend gemaakt. www.ravon.nl. 
 
 
Nieuwe RAVON veldgidsen 
 (Tekening: Paul Veenvliet) 
 
Bij de Stichting RAVON zijn vier nieuwe, 
actuele, fraai en rijk geïllustreerde veldgidsen 
uitgekomen. Twee daarvan gaan over vissen:  

• Herkenning zoetwatervissen (116 p., 
ruim 150 tekeningen en 30 
kleurenfoto’s) 

• Het waarnemen van zoetwatervissen (60 
p., met zwart-wit foto’s en tekeningen) 

 

 
 
De herkenningsgidsen zijn sterk op in het veld 
herkenbare kenmerken afgestemd en het 
onderscheid van sterk gelijkende soorten krijgt 
veel aandacht. De gidsen zijn fraai en royaal 
geïllustreerd met zwart-wit tekeningen van de 
Nederlandse, tegenwoordig in Slovenië 
werkende herpetoloog/illustrator Paul Veenvliet. 
De herkenningsdelen bevatten kleurenfoto’s, de 
waarnemingsdelen zijn in zwart-wit uitgevoerd. 
De waarnemingsdelen geven o.a. informatie over 
de habitats van specifieke soorten  
Formaat en gewicht zijn geschikt voor rugzak of 
jaszak. De kaft kan tegen een stootje en is 
enigszins vochtbestendig. De herkennings- en 
waarnemingsdelen vormen voor zowel de 
zoetwatervissen als voor de amfibieën en 
reptielen een tweelingset: ze vullen elkaar aan. 
Samen bieden ze alle informatie die nodig is 
voor het vinden en herkennen van soorten.  

 

   
 
De prijs is laagdrempelig: de herkenningsdelen 
kosten 9,- euro voor donateurs van RAVON en 
de waarnemingsdelen 5,- euro (voor niet-
donateurs respectievelijk 11 en 6 euro), exclusief 
verzendkosten. De gidsen zijn via de website 
(onder ‘winkel’) te bestellen. 
 
 
 
 
 
 


